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1. Inledning

EU-domstolen meddelade avgörande den 6 oktober 2015 i målet Maximillian
Schrems mot Data Protection Commissioner (C-362/14). Målet som rör överfö-
ring av personuppgifter till tredje land väcker angelägna frågor om räckvidden
av skyddet för personuppgifter och Europeiska unionens stadga om de grund-
läggande rättigheterna (rättighetsstadgan). Schrems har gjort gällande att Data
Protection Commissioner – Irlands tillsynsmyndighet för skydd av personupp-
gifter – borde avbryta Facebooks överföringar av personuppgifter till USA. Han
hävdar att USAs aktuella rätt och praxis inte garanterar tillräckligt skydd för
personuppgifter som lagras i USA mot den övervakningsverksamhet som
bedrivs av myndigheterna där. Frågor uppstår därmed kring EU-kommissionens
beslut 2000/520/EG varigenom safe harbor-systemet upprättats vars syfte är att
upprätta skydd för personuppgifter vid överföringar mellan EU och USA.1

Avgörandet är inte enbart principiellt viktigt utan rör verksamhet som är intimt
förknippat med utvecklingen av kunskap, social interaktion, det digitala samhäl-
let och således av stort ekonomiskt intresse.

2. Rättslig bakgrund

I detta avsnitt ges den rättsliga bakgrunden som framförallt rör Dataskydds-
direktivet, kommissionens Beslut 2000/520/EG, rättighetsstadgan och Europa-
konventionen. Schrems berör ej explicit skyddet för personuppgifter i USA. Lik-
väl ligger frågor om eventuella brister i USAs lagstiftning som bakgrund till fal-

1 Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner (C-362/14), EU-domstolen, dom
5 oktober 2015, para. 28.
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let. Därför ges en kortare redogörelse vad avser skyddet för EU-medborgares
personuppgifter i USA.

2.1 Dataskyddsdirektivet

Utgångspunkten för målet är framförallt Europaparlamentets och rådets direktiv
95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende
på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
(Dataskyddsdirektivet). Av skäl 3, 5 och 56 i direktivet framgår att den inre
marknaden förutsätter ett flöde av personuppgifter över landsgränserna. Det är
mot denna bakgrund Dataskyddsdirektivet bör ses – det harmoniserar lagstift-
ning om personuppgiftsbehandling i medlemsländerna. Harmoniseringen gyn-
nar inte enbart den inre marknaden utan även handel och flöden gentemot tredje
land. Vidare anges i skäl 10 att ändamålet med nationell lagstiftning om behand-
ling av personuppgifter är att skydda grundläggande fri- och rättigheter, särskilt
den rätt till privatlivet som erkänns både i artikel 8 i Europakonventionen och i
gemenskapsrättens allmänna rättsprinciper. Av denna anledning får tillnärm-
ningen av denna lagstiftning inte medföra någon inskränkning i det skydd de
ger, utan skall i stället syfta till att garantera en hög skyddsnivå inom gemenska-
pen.

I detta sammanhang bör några bestämmelser särskilt uppmärksammas, näm-
ligen artiklarna 2, 25 och 28. Artikel 2 anger att med personuppgifter i direktivet
ska förstås ”varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk
person (den registrerade). En identifierbar person är en person som kan identi-
fieras, direkt eller indirekt, framför allt genom hänvisning till ett identifikations-
nummer eller till en eller flera faktorer som är specifika för hans fysiska, fysio-
logiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet”.

Artikel 3 begränsar direktivets räckvidd, det gäller inte för sådan behandling
av personuppgifter som utgör ett led i verksamhet som rör allmän säkerhet, för-
svar, statens säkerhet (inbegripet statens ekonomiska välstånd när behandlingen
har samband med frågor om statens säkerhet) och statens verksamhet på straff-
rättens område. Den eventuella lucka för skyddet av personuppgifter som här-
med uppstår kan dock täppas till genom det skydd som finns i Europakonven-
tionen och Rättighetsstadgan.2 Det innebär att EUs rättighetsskydd ställer krav
även över sådant som i princip faller utanför EU:s kompetensområde, såsom sta-
tens säkerhet.

2 Digital Rights Ireland mot Irland och Seitlinger m.fl. mot Österrike (C-293/12 och C-594/12),
EU-domstolen, dom 8 april 2014, paras. 52 och 53; se även kommentar av Colonna, Liane,
Schrems vs. Commissioner: A Precedent for the CJEU to Intervene in the National Intelligence
Surveillance Activities of Member States?, Europarättslig tidskrift, kommande, (2016), avsnitt
3.2.3.
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Artikel 25 rör överföring av personuppgifter till tredje land. Huvudregeln är
att personuppgifter endast får överföras mellan EUs medlemsstater och för det
fall överföring sker till tredje land ska det finnas garantier att sådan överföring
sker med adekvat personuppgiftsskydd. Mer specifikt anger artikel 25(6) att
”Kommissionen kan … konstatera att ett tredje land genom sin interna lagstift-
ning eller på grund av de internationella förpliktelser som – särskilt till följd av
sådana förhandlingar som anges i punkt 5 och som gäller skyddet för privatliv
och enskilda personers grundläggande fri- och rättigheter – åligger landet har en
skyddsnivå som är adekvat”. Det är på grundval av denna bestämmelse som EU-
kommissionens antagit beslut 2000/520/EG från den 26 juli 2000 varigenom
safe harbor-systemet upprättats gentemot USA.

Artikel 28 anger bl.a. att varje medlemsstat skall tillse att det utses en eller
flera myndigheter som har till uppgift att inom dess territorium övervaka till-
lämpningen av de bestämmelser som medlemsstaterna antar till följd av Data-
skyddsdirektivet.3 Datainspektionen är Sveriges tillsynsmyndighet.4 Detta leder
fram till huvudfrågorna i Schrems mot Data Protection Commissioner: Vad är
en adekvat skyddsnivå för privatliv och enskilda personers grundläggande fri-
och rättigheter? Är nationella tillsynsmyndigheter förhindrade från att utöva till-
syn beträffande skyddet vid överföring till tredje land om kommissionen tidi-
gare konstaterat att ifrågavarande tredje land har adekvat skyddsnivå? Till detta
ska vi återkomma.

Personuppgiftslagen (1998:204) bygger på och genomför dataskyddsdirekti-
vet i Sverige. Den 15 december 2015 kom EU-kommissionen, Europaparlamen-
tet och EU:s ministerråd överens om förslaget till ny EU-förordning om data-
skydd. Förordningen förväntas vara översatt, språkgranskad och formellt anta-
gen i april/maj 2016 för att träda i kraft 2018 och ersätta dataskyddsdirektivet
och den svenska personuppgiftslagen.5

2.2 Europakonventionen

Artikel 8 i Europakonventionen stadgar att var och en har rätt till respekt för sitt
privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.

Vilken räckvidd har Europakonventionens skydd? Artikel 8 omfattar multipla
aspekter av en persons fysiska och sociala identitet, t.ex. gendertillhörighet,
namn, sexuell läggning och hälsa. Utöver en persons namn omfattar privat- och
familjeliv även andra medel för identifiering av en person och anknytning till en
familj. Vidare ryms fingeravtryck, vävnadsprover och DNA-profiler inom skyd-

3 Se även 33–35 §§ personuppgiftslagen (1998:204).
4 2 a § andra stycket förordning (2007:975) med instruktion för Datainspektionen.
5 Magnusson Sjöberg, Cecilia, Säkerhetshot riktade mot persondata – Hur skyddar EU sina med-

borgare?, Bakardjieva Engelbrekt, Antonina, Michalski, Anna & Oxelhielm, Lars (red.), EU
och de nya säkerhetshoten, 199–228, Stockholm: Santérus (2016), s. 218–225.



Överföring av personuppgifter till tredje land: Safe Harbor 785

det i artikel 8. Även telefonsamtal, fax och e-post omfattas av rekvisiten privat-
liv och korrespondens.6

Vad är ett intrång i rättigheten som skyddas av artikel 8? Blotta bevarandet
och lagringen av personuppgifter, oberoende av hur det har inhämtats, ska anses
ha en direkt effekt på intresset av privatliv hos den berörda individen, oberoende
av hur uppgifterna senare används.7 Europadomstolen gör en distinktion mellan
att staten tar del av innehållet i ett meddelande och uppgifter om mellan vem
kommunikation ägt rum, men även den senare slaget av uppgifter är skyddade
av artikel 8.8

Vem omfattas av detta skydd? Europadomstolen har vidare uttalat att en lag
som tillåter hemlig övervakning skapar ett hot om övervakning gentemot alla
abonnenter som nyttjar tjänsten och därmed ett intrång i det skydd som artikel 8
erbjuder för privatliv, familjeliv och korrespondens.9

Under vilka omständigheter är intrång tillåtna? Intrång är tillåtna om dessa 1)
har lagstöd, 2) är ägnade att tillgodose vissa legitima ändamål samt 3) är nöd-
vändiga i ett demokratiskt samhälle.10

Det första kravet som rör laglighet omfattar mer än att rättighetsintrånget har
stöd i en nationell bestämmelse. Det innefattar även krav på att lagen ska ha en
viss kvalitet: den ska vara förutsebar och tillgänglig samt vara förenlig med
rättsstatliga principer.11 Med kravet på förutsebarhet följer att lagstiftningen ska
ha tillräcklig precision för att erbjuda skydd mot godtyckliga intrång.12 Varje
enskild övervakningsåtgärd måste vara förenlig med strikta lagstadgade villkor
och tillvägagångssätt.13 Att publicera lagen är ett sätt att uppfylla kravet på att

6 Klass m.fl. mot Tyskland, ECtHR, (Application no. 5029/71), Dom 6 september 1978, paras. 41;
Malone mot Storbritannien, (Application no. 8691/79), Dom 2 augusti 1984, para. 64; Kruslin
mot Frankrike, (Application no. 11801/85), Dom 24 april 1990, para. 26; Kopp mot Schweiz,
(13/1997/797/1000), Dom 25 mars 1998, para. 50; Amann mot Schweiz, (Application no.
27798/95), Dom 16 februari 2000, para. 44; Weber och Saravia mot Tyskland (Application no.
54934/00) Dom 29 juni 2006, para. 77; Liberty m.fl. (Application no. 58243/00), Dom 1 juli
2008, para. 56; S. och Marper mot Storbritannien, Applications nos. 30562/04 and 30566/04,
Dom 4 december 2008, paras. 66–86.

7 S. och Marper, para. 121.
8 Malone mot Storbritannien, (Application no. 8691/79), Dom 2 augusti, para. 84.
9 Klass, paras. 37 and 41; Weber och Saravia, para. 78; Liberty, para. 56; Kennedy mot Storbri-

tannien, (Application no. 26839/05), Dom 18 may 2010, paras. 120–129.
10 Artikel 8(2), Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund-

läggande friheterna (ECHR).
11 Sunday Times mot Storbritannien, (Application no. 6538/74), Dom 26 april 1979, para. 49;

Malone, para. 66; Kruslin, para. 27; Kopp, para. 55; Amann, para. 50; Leander mot Sverige,
(Application no. 9248/81), Dom 26 mars 1987, para. 50; Rotaru mot Rumänien, (Application
no. 28341/95), Dom 4 maj 2000, para. 52; Foxley mot Storbritannien, (Application no. 33274/
96), Dom 20 juni 2000, para. 34; Weber och Saravia, para. 84; Liberty m.fl., para. 59; Kennedy,
para. 151.

12 Malone, para. 68; Kruslin, para. 33; Kopp, paras. 64 and 72; Amann, para. 56; Weber and Sara-
via, para. 93.

13 Klass, para. 43.
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lagen ska vara tillgänglig.14 Det finns däremot ingen absolut rätt för den
enskilda att bli informerad om att denna blivit avlyssnad eller övervakad.15 Som
en kompensatorisk åtgärd mot denna slutenhet ska det finnas någon form av
oberoende kontrollmekanism i form av en domstol eller motsvarande organ.16

Det andra kravet anger att intrånget måste ske för vissa angivna ändamål: sta-
tens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till
förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller
för andra personers fri- och rättigheter. Domstolen ifrågasätter sällan ändamålet
som anges av den berörda staten.17

Tvistefrågorna handlar i högre grad om det tredje kravet, dvs. huruvida
intrånget är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Detta krav är uppfyllt om
intrånget söker tillfredsställa ett ”angeläget samhälleligt behov” och särskilt om
det är proportionellt i förhållande till det ändamål som det söker tillfredsställa
och om skälen som de nationella myndigheterna anger är ”relevanta och tillräck-
liga”.18 Medan det är upp till de nationella myndigheterna att göra den initiala
bedömningen av dessa krav så är den slutliga bedömningen om intrånget är nöd-
vändigt underkastad Europadomstolens granskning.19

2.3 Rättighetsstadgan

Rättighetsstadgan blev rättsligt bindande när Lissabonfördraget trädde ikraft
den 1 december 2009. Bestämmelserna i Rättighetsstadgan riktar sig, med beak-
tande av subsidiaritetsprincipen, till unionens institutioner, organ och byråer
samt till medlemsstaterna endast när dessa tillämpar unionsrätten.20 Artikel 7 i
Rättighetsstadgan om respekt för privat- och familjeliv motsvarar närmast exakt
artikel 8 i Europakonventionen. Därutöver innehåller artikel 8 i Rättighetsstad-
gan ett särskilt skydd för personuppgifter som även erkänns i EUs dataskydds-
direktiv och artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Rät-
tighetsstadgan skiljer sig från Europakonventionen på så sätt att de enskilda
bestämmelserna i Rättighetsstadgan ej anger var och en för sig förutsättningarna

14 Rotaru v. Romania, (Application no. 28341/95), Judgment, 4 May 2000, para. 54; Leander,
paras. 52–53.

15 Klass, para. 58; Weber and Saravia, para. 135; se även Leander, para. 66.
16 Klass, paras. 55–56; Rotaru, para. 59; Weber och Saravia, paras. 117–118.
17 Klass, para. 46; Leander v. Sweden, ECtHR, 26 March 1987, para. 49; Weber and Saravia,

paras. 103–104.
18 Silver m.fl. mot Storbritannien, Application no. 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75;

7113/75; 7136/75, Dom 25 mars 1983, para. 97.
19 Coster mot Storbritannien, Application no. 24876/94, Dom 18 januari 2001, para. 104; S. och

Marper, para. 101. Se redogörelse i Klamberg, Mark, FRA and the European Convention on
Human Rights – A Paradigm Shift in Swedish Electronic Surveillance Law, Schartum, Dag
Wiese (red.), Overvåking i en rettstat, 96–134, Bergen: Fagforlaget (2010), s. 104–110.

20 Rättighetsstadgan artikel 51.
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för hur de kan inskränkas, jämför med stycke 2 av artikel 8 i Europakonventio-
nen. Istället innehåller Rättighetsstadgan en allmän bestämmelse som anger
under vilka förutsättningar de enskilda rättigheterna kan inskränkas. Artikel
52(1) i Rättighetsstadgan ställer upp villkor som är närmast identiska med vad
som följer av artikel 8 i Europakonventionen: varje begränsning i utövandet av
de rättigheter och friheter som erkänns i/av Rättighetsstadgan 1) ska vara före-
skriven i lag och förenlig med det väsentliga innehållet i dessa rättigheter och
friheter. 2) Begränsningar får, med beaktande av proportionalitetsprincipen,
endast göras om de är nödvändiga och 3) faktiskt svarar mot mål av allmänt
samhällsintresse som erkänns av unionen eller behovet av skydd för andra
människors rättigheter och friheter. Vidare anges i artikel 52(3) att i den mån
Rättighetsstadgan omfattar rättigheter som motsvarar sådana som garanteras av
Europakonventionen ska de ha samma innebörd och räckvidd som i konventio-
nen. Denna bestämmelse hindrar inte unionsrätten från att tillförsäkra ett mer
långtgående skydd. Det innebär att artikel 8 i Europakonventionen med tillhö-
rande rättspraxis från Europadomstolen – som delvis återges ovan – utgör en
bottenplatta för Rättighetsstadgans skydd.

EU-domstolen har i de förenade målen Digital Rights Ireland m.fl. (C-293/12
och C-594/12) prövat datalagringsdirektivet gentemot artikel 7 och 8 i Rättig-
hetsstadgan. Vid denna prövning fäster EU-domstolen vikt vid de krav som
anges i artikel 52.1, dvs. krav beträffande: 1) lagstöd; 2) proportionalitet och
nödvändighet; och 3) svarar mot mål av allmänt samhällsintresse eller av beho-
vet av skydd för andra människors rättigheter och friheter.21 EU-domstolen har
även hänvisat till fallen Leander mot Sverige, Rotaru mot Rumänien, Weber och
Saravia mot Tyskland, Liberty m.fl. mot Storbritannien samt S och Marper mot
Storbritannien från Europadomstolen vilket följer det schema som presenteras i
detta och föregående avsnitt (2.2 och 2.3).22 Det visar på hur bestämmelserna till
skydd för privatlivet i Europakonventionen respektive i Rättighetsstadgan
hänger samman och hur ett samspel växer fram mellan de två domstolarna.

En mer allmän och principiell fråga är om EU-domstolens underkännande
och ogiltigförklarande av ett EU-direktiv med hänvisning till Rättighetsstadgan
per automatik innebär att nationell lagstiftning varigenom EU-direktivet
genomförts också är underkänd och ogiltig. Den svenska utredningen som
följde efter EU-domstolens avgörande i Digital Rights Ireland m.fl. tog fasta på
sitt utredningsuppdrag från regeringen vilket angav att EU-domstolens ställ-
ningstagande inte med automatik innebär att nationell reglering som genomför
direktivet strider mot unionsrättens krav på proportionalitet samt att en liknande
syn presenterats av Europaparlamentets rättstjänst.23

21 Digital Rights Ireland m.fl., paras. 35–55.
22 Digital Rights Ireland m.fl., paras. 57–68.
23 Ds. 2014:23, Datalagring, EU-rätten och svensk rätt, s. 45, 98 och 101; se även Datalagring och

integritet, SOU 2015:31.
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2.4 Skyddet för personuppgifter i tredje land (USA)

Den närmaste motsvarigheten i USA till Europakonventionens artikel 8 är det
fjärde tillägget till USAs konstitution som rör ”search and seizure”. Det framgår
av texten i fjärde tillägget och tillhörande rättspraxis att ”search and seizure”
bl.a. omfattar husrannsakan, övervakning och avlyssning. Till skillnad från arti-
kel 8 i Europakonventionen innehåller det fjärde tillägget inget krav på att ett
intrång i privatlivet ska ha lagstöd eller en lista för vilka legitima ändamål ett
intrång kan ske. Det innebär inte nödvändigtvis att sådana frågor är irrelevanta.
För att kunna tillämpa det fjärde tillägget är det avgörande att definiera vad
”search” innebär. I Katz v. United States, har USA:s Högsta Domstol fastställt
att fjärde tillägget omfattar en persons rimliga förväntan till privatliv (”reasona-
ble expectation of privacy”).24 Det är emellertid svårt att avgöra vad som gör en
persons förväntan till privatliv ”rimlig”.25 Med andra ord, om det ej finns en rim-
lig förväntan till privatliv så erbjuder det fjärde tillägget inget skydd. Till skill-
nad från det gradvisa skyddet i artikel 8 av Europakonventionen har fjärde til-
lägget ett allt-eller-inget skydd. Här kan åtminstone två potentiella problem
skönjas vad avser dataskydd för EU-medborgare.

I United States v. Miller hade federala brottsbekämpningsmyndigheter före-
lagt två banker vid vite att utlämna uppgifter om kunders finansiella transaktio-
ner. Högsta domstolen fastställde att kunderna saknade rimlig förväntan till pri-
vatliv vad avser uppgifter om finansiella transaktioner som förvaras av kundens
bank. Enligt domstolen förhindrar Fjärde tillägget inte att myndigheter får till-
gång till uppgifter som lämnats till en tredje part (banken).26 Med andra ord, om
en person överlämnar information som rör personuppgifter till en bank eller ser-
viceleverantör – t.ex. Facebook – så har personen avsagt sig sina rättigheter vad
avser Fjärde tillägget i förhållande till den överlämnade informationen, inklu-
sive data som lagras i en databas eller annat informationsnätverk.27

Av United States v. Verdugo-Urquidez framgår att Fjärde tillägget ej omfattar
icke-medborgare som befinner sig utanför USA.28

Båda dessa omständigheter gör att EU-medborgares vars uppgifter lagras av
vissa amerikanska företag ej är skyddade av tilläggen till USAs konstitution. Det

24 Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967).
25 Kerr, Orin S., Four Models of Fourth Amendment Protection, Stanford Law Review, vol 60, 2,

503–551 (2007), s. 504 och 532.
26 United States v. Miller, 425 U.S. 435 (1976).
27 Kerr, Orin S., The Case for the Third-Party Doctrine, Michigan Law Review, vol 107, 4, 561–

601 (2009), p. 563.
28 United States v. Verdugo-Urquidez, 494 U.S. 259 (1990). Se redogörelse i Fura, Elisabet &

Klamberg, Mark, The Chilling Effect of Counter-Terrorism Measures: A Comparative Analysis
of Electronic Surveillance Laws in Europe and the USA, i Casadevall, Josep, Myjer, Egbert,
O’Boyle, Michael & Austin, Anna (red.), Freedom of Expression – Essays in honour of Nicolas
Bratza – President of the European Court of Human Rights, 463–481, Oisterwijk: Wolf Legal
Publishers (2012), s. 475–481.
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innebär dock inte att EU-medborgare är helt skyddslösa. Utöver det konstitutio-
nella skyddet så kan det finnas lagar (av lägre rättslig valör än konstitutionen)
som är relevanta. Problemet är att även dessa lagar skiljer mellan medborgare
och stadigvarande boende i USA å ena sidan och utländska medborgare boende
utanför USA å andra sidan.29

För att sammanfatta, USA:s konstitution och lagar ger obefintligt eller lägre
skydd för EU-medborgares personuppgifter jämfört med vad som gäller för
USA:s medborgare och stadigvarande boende i USA. Även om USA:s företag
åtar sig att följa EUs dataskyddsdirektiv så föreskriver safe harbor-systemet
undantag om USA:s myndigheter gentemot företagen åberopar nationell säker-
het, allmänintresset och brottsbekämpning. När sådana undantag åberopas ska
företagen överlämna uppgifter rörande EU-medborgare till amerikanska myn-
digheter som i sin tur omfattas av inga eller svaga konstitutionella och lagstad-
gade skyddsregler. Det är mot denna bakgrund vi bör läsa Schrems.

3. Schrems mot Data Protection Commissioner

3.1 Begäran om förhandsavgörande

Avgörandet rör begäran om förhandsavgörande avseende tolkningen av artik-
larna 25.6 och 28 i Dataskyddsdirektivet mot bakgrund av artiklarna 7, 8 och 47
i Rättighetsstadgan och, i princip, giltigheten av kommissionens beslut av den
26 juli 2000 om huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom de principer om
integritetsskydd (Safe Harbor Privacy Principles) i kombination med frågor och
svar som Förenta staternas handelsministerium utfärdat. Begäran om förhands-
avgörande har framställts den 17 juli 2014 av High Court (Irland) i mål mellan
Maximillian Schrems och Data Protection Commissioner (ombudsmannen).

Irland har utsett ombudsmannen som tillsynsmyndighet i enlighet med artikel
28 i Dataskyddsdirektivet. Fallet Schrems mot Dataskyddsombudsmannen tar
sin utgångspunkt i ombudsmannens beslut att inte utreda Schrems anmälan mot
Facebook Ireland (Bolaget). Bolaget överför Facebookanvändarnas personupp-
gifter till USA och lagrar dessa uppgifter på servrar i det landet.30

High Court i Irland anger bl.a. att storskalig och ospecifik åtkomst till per-
sonuppgifter uppenbart strider mot proportionalitetsprincipen och de grundläg-
gande värden som skyddas i den irländska grundlagen. För att ett sådant upp-
fångande av elektroniska kommunikationer ska kunna anses vara förenlig med
grundlagen måste det bevisas att uppfångandet är målinriktat, att övervakningen

29 Privacy Act of 1974, 5 U.S.C. § 552a(a)(2); Foreign Intelligence Surveillance Act 50 U.S.C
§ 1801–1811.

30 Schrems, paras. 10, 28, 29, 35.
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av specifika personer eller grupper av personer är objektivt motiverad med hän-
visning till intresset av att upprätthålla den nationella säkerheten och bekämpa
brottslighet samt att det finns tillräckliga och kontrollerbara garantier. Om det
nationella målet skulle prövas enbart mot bakgrund av irländsk rätt borde
ombudsmannen ha undersökt de omständigheter som Schrems åberopat i sin
anmälan och att ombudsmannen inte hade rätt att avslå Schrems anmälan. High
Court ansåg emellertid att det nationella målet rörde tillämpningen av unions-
rätten i den mening som avses i artikel 51 i stadgan, vilket betyder att lagenlig-
heten av ombudsmannens beslut ska prövas mot bakgrund av unionsrätten. High
Court hänvisar här till målet Digital Rights Ireland m.fl. (C-293/12 och C-594/
12), kommenterat ovan i avsnitt 2.3.

High Court har vidare påpekat att Schrems genom sitt överklagande i själva
verket hävdade att safe harbor-systemet, som infördes genom beslut 2000/520
och som ligger till grund för det beslut som angrips i det nationella målet, är
olagligt.31

Schrems gjorde gällande inför EU-domstolen att USAs aktuella rätt och
praxis inte garanterade tillräckligt skydd för personuppgifter som lagras i USA
mot den övervakningsverksamhet som bedrevs av myndigheterna där. Schrems
hänvisade härvidlag till Edward Snowdens avslöjanden om de amerikanska
underrättelsetjänsternas verksamhet, och särskilt National Security Agencys
verksamhet (nedan kallat NSA). Det nu aktuella förhandsavgörandet rör som
sagt tolkningen av EUs dataskyddsdirektiv mot bakgrund av artiklarna 7, 8 och
47 i Rättighetsstadgan. I centrum för diskussion stod safe harbor-principerna
som söker att hantera skillnaderna mellan det amerikanska och det europeiska
sättet att hantera integritetsskydd, särskilt i fall när bolag hanterar/överför per-
sonuppgifterna mellan kontinenterna där respektive lagar och rättspraxis kan
innehålla motstridiga skyldigheter.32

3.2 Safe harbor-principerna

Safe harbor-principerna möjliggör för företag från USA att iaktta dataskydds-
regler som skyddar EU-medborgare. Företag från USA som lagrar kunders per-
sonuppgifter kan själv-certifiera förutsatt att de följer sju principer som gör att
de iakttar EU:s Dataskyddsdirektiv. Hur är detta närmare reglerat?

Som påpekats ovan i avsnitt 2.1, enligt artikel 25(6) i dataskyddsdirektivet
kan EU-kommissionen konstatera att ett tredje land har en adekvat skyddsnivå.
safe harbor-systemet infördes genom EU-kommissionens beslut 2000/520/EG
från den 26 juli 2000. Till EU-kommissionens beslut är fogat ett brev från USA:s
handelsdepartement som anger vad safe harbor-principerna innebär (bilaga I)

31 Schrems, paras. 31–35.
32 Schrems, paras. 10, 28, 35; Magnusson Sjöberg, 2016, s. 199.
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samt med detaljerade frågor och svar rörande skydd för privatlivet (bilaga II),
fortsättningsvis benämnt FoS. Brevet anger bl.a. att organisationer (inklusive
kommersiella företag) frivilligt kan ansluta sig till safe harbor-principerna.
Organisationer måste följa sju principer för att åtnjuta fördelarna med safe har-
bor, angivna i bilaga I och sammanfattade enligt följande:

1. Meddelande. En organisation måste meddela den enskilde anledningen till att
den samlar in och använder uppgifter om honom eller henne, hur den enskilde
kontaktar organisationen om han eller hon har frågor eller klagomål, vilken
slags tredje man som får ta del av uppgifterna samt vilka valmöjligheter och
tillvägagångssätt som organisationen ger den enskilde att begränsa uppgifter-
nas användning och utlämnande.

2. Valmöjlighet. En organisation skall ge den enskilde möjlighet att välja (opt
out) om hans eller hennes personuppgifter skall a) lämnas till tredje part eller
b) användas till ett ändamål som inte stämmer överens med det syfte/de syf-
ten för vilka de ursprungligen insamlades eller den enskilde i efterhand har
gett sitt tillstånd till. Enskilda måste på ett tydligt och lättillgängligt sätt ges
möjlighet att till en rimlig kostnad utöva denna valmöjlighet.

3. Vidare överföring. För att få lämna uppgifter till en tredje part, måste organi-
sationer tillämpa principerna om meddelande och valmöjlighet. Om en orga-
nisation vill överföra uppgifter till en tredje part som agerar som förmedlare
kan organisationen göra detta, om den först förvissar sig om att tredje part
ansluter sig till principerna eller omfattas av direktivet eller på annat sätt
garanterar en adekvat skyddsnivå eller om den ingår ett skriftligt avtal med
denna tredje part om att denne skall tillhandahålla minst samma integritets-
skyddsnivå som krävs i principerna.

4. Säkerhet. Organisationer som skapar, lagrar, använder eller sprider person-
uppgifter skall vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att se till att de inte går
förlorade, missbrukas eller utan tillstånd tas fram, utlämnas, förvanskas eller
förstörs.

5. Dataintegritet. I enlighet med principerna måste personuppgifterna vara rele-
vanta för det ändamål för vilket de skall användas. En organisation får inte
behandla personuppgifter på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för
vilket de samlades in om inte den enskilde i efterhand har gett sitt tillstånd. I
den omfattning som krävs för dessa ändamål skall en organisation vidta nöd-
vändiga åtgärder för att se till att uppgifterna är tillförlitliga för det avsedda
ändamålet samt riktiga, fullständiga och aktuella.

6. Tillgång. Enskilda skall ha tillgång till de personuppgifter om dem själva som
en organisation innehar och skall ha möjlighet att rätta, ändra eller utplåna
dessa uppgifter då de är felaktiga, utom då arbetet eller kostnaden för denna
tillgång inte står i proportion till risken för den enskildes personliga integritet
i ärendet i fråga eller då en annan persons legitima rättigheter skulle kränkas.
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7. Genomförande och uppföljning. Ett effektivt skydd för den personliga inte-
griteten måste innefatta mekanismer för att se till att principerna följs, att de
enskilda som uppgifterna rör och som drabbats av att principerna inte följts
kan vidta rättsliga åtgärder samt att det blir påföljder för den organisation som
inte följer principerna. Dessa mekanismer skall minst omfatta följande: a)
Enkelt tillgängliga och billiga oberoende rättsmedel. b) Uppföljningsförfa-
randen för att kontrollera att företagens intyg och försäkringar i fråga om deras
förfaranden för integritetsskydd är sanna och att förfaranden för integritets-
skydd har genomförts såsom angivits. c) Skyldighet att åtgärda problem som
uppstår till följd av att principerna inte har efterlevts i de organisationer som
har tillkännagivit att de följer dem samt påföljder för dessa organisationer.

Skyddet som safe harbor-principer erbjuder ligger väl i linje med dataskyddsdi-
rektivets ändamål och principer, förutsatt att de respekteras samt att eventuella
undantag är rimligt och tydligt avgränsade. Det är framförallt möjligheterna till
inskränkningar som kan skapa problem. Åtnjutande av safe harbor kan ske bl.a.
genom självreglering där organisation har ett program för att skydda privatlivet
enligt ovan nämnda principer. Brevet anger även att lojalitet mot principerna
bl.a. kan inskränkas i den utsträckning det är nödvändigt för att möta krav som
rör nationell säkerhet, allmänintresset och brottsbekämpning. I artikel 1(2) av
beslutet anges att i samband med varje överföring av uppgifter skall följande
villkor vara uppfyllda: a) den organisation som tar emot uppgifterna har otve-
tydigt och offentligt förpliktat sig att följa principerna såsom de tillämpas i
enlighet med FoS, och b) denna organisation omfattas av de lagstadgade befo-
genheter som tillkommer någon av angivna myndigheter i USA. Dessa villkor
skall anses vara uppfyllda för varje organisation som genom självcertifiering
förbinder sig att följa principerna i överensstämmelse med FoS från den dag då
organisationen underrättar USAs handelsministerium. Artikel 3(1) innehåller en
särskild reglering vad gäller de nationella tillsynsmyndigheternas befogenheter
avseende ett konstaterande som kommissionen gjort angående adekvat skydds-
nivå i den mening som avses i artikel 25 i Dataskyddsdirektivet.

Det framgår av domen att EU-kommissionen alldeles oberoende av fallet
Schrems haft anledning att granska safe harbor-systemet. I punkten 7 av EU-
kommissionens meddelande från den 27 november 2013 anges bl.a. att NSA:s
Prismprogram (omfattande program för insamling av underrättelseinformation)
kan leda till att amerikanska myndigheter får tillgång till och vidarebehandlar
uppgifter som överförs inom ramen för safe harbor utöver vad som är absolut
nödvändigt och proportionerligt för att skydda den nationella säkerheten enligt
undantaget i beslut 2000/520.33 EU-kommissionens meddelande ger 13 rekom-
mendationer för att förbättra dataskyddet i safe harbor-systemet.34

33 Schrems, para. 22.
34 EU-kommissionen, Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet och Rådet om hur
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Ombudsmannen ansåg sig förhindrad att utreda Facebook eftersom de grun-
der som Schrems åberopat i sin anmälan, frågor om huruvida skyddet av person-
uppgifter i USA är adekvat, ska avgöras i överensstämmelse med beslut 2000/
520/EG och kommissionen har i detta beslut konstaterat att Amerikas förenta
stater säkerställer en adekvat skyddsnivå.35

3.3 Generaladvokatens förslag och EU-domstolens avgörande

Generaladvokat Yves Bot har i förslag till avgörande den 23 september 2015
ansett att förekomsten av ett kommissionsbeslut i vilket kommissionen funnit att
skyddsnivån för personuppgifter i ett tredjeland är adekvat inte kan omintetgöra
eller ens inskränka de befogenheter som de nationella tillsynsmyndigheterna har
med stöd av dataskyddsdirektivet. Generaladvokaten ansåg dessutom att kom-
missionens beslut var ogiltigt. EU-domstolen har i sin dom i huvudsak kommit
till samma slutsats som generaladvokaten.

EU-domstolen fäster inledningsvis uppmärksamhet vid sin tidigare rätts-
praxis gällande rätten till respekt för privatlivet, bl.a. Digital Rights Ireland
m.fl., C-293/12 och C-594/12. Lika noterbart är att hänvisningar till Europa-
domstolens rättspraxis saknas. Detta kan ses som en form av emancipation: rät-
tighetsstadgan frigör sig från Europakonventionen.36 EU-domstolen konstate-
rade vidare att kommissionen får med stöd av artikel 25.6 i Dataskyddsdirektivet
får anta ett beslut i vilket den konstaterar att ett tredjeland säkerställer en adek-
vat skyddsnivå. Så länge som kommissionens beslut inte har ogiltigförklarats av
domstolen kan medlemsstaternas och deras organ, däribland deras oberoende
tillsynsmyndigheteter, inte vidta åtgärder som strider mot ett sådant kommissi-
onsbeslut, såsom rättsakter i vilka det med bindande verkan konstateras att det
tredjeland som avses i beslutet inte säkerställer en adekvat skyddsnivå. Unions-
institutionernas rättsakter ska presumeras vara lagenliga och har rättsverkan så
länge de inte har återkallats, eller förklarats vara ogiltiga efter en talan om ogil-
tigförklaring eller till följd av en begäran om förhandsavgörande eller invänd-
ning om rättsstridighet.37

EU-domstolen besvarar den hänskjutna frågan enligt följande. Beslut genom
vilket kommissionen konstaterar att ett tredjeland säkerställer en adekvat
skyddsnivå och som har antagits med stöd av Artikel 25.6 i Dataskyddsdirekti-
vet, såsom beslut 2000/520, utgör inte hinder för att en medlemsstats tillsyns-
myndighet prövar en persons begäran om det finns adekvat skydd för sina fri-

35 Schrems, para. 29.
36 Samma trend kan noteras i Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson (C-617/10), EU-domstolen,

Dom 26 februari 2013.
37 Schrems, paras. 39, 51–52.

principerna om integritetsskydd (safe harbor) fungerar när det gäller EU:s medborgare och före-
tag som är etablerade i EU, 27 november 2013.
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och rättigheter med avseende på behandling av personuppgifter rörande veder-
börande, vilka har överförts från en medlemsstat till tredjeland. Om den natio-
nella tillsynsmyndigheten anser att det finns fog för de invändningar som fram-
förts av den person som inkommit med en begäran till myndigheten om skydd
för vederbörandes fri- och rättigheter med avseende på behandlingen av person-
uppgifter, måste myndigheten ha befogenhet att inleda rättsliga förfaranden. Det
ankommer på den nationella lagstiftaren att föreskriva rättsmedel som gör det
möjligt för den nationella tillsynsmyndigheten att vid nationella domstolar göra
gällande de invändningar som den anser att det finns fog för, så att nationella
domstolar, för det fall att de delar myndighetens tvivel angående kommissions-
beslutets giltighet, kan hänskjuta en begäran om förhandsavgörande för att
pröva detta besluts giltighet.38

Vidare anger domstolen att ordet ”adekvat” i artikel 25.6 i Dataskyddsdirek-
tivet inte innebär att det kan krävas att ett tredjeland säkerställer en skyddsnivå
som är identisk med den som garanteras i unionens rättsordning. Begreppet
”adekvat skyddsnivå” ska förstås som att det krävs att detta tredjeland, genom
sin interna lagstiftning eller på grund av de internationella förpliktelser som
åligger landet, de facto säkerställer en nivå för skyddet av grundläggande fri-
och rättigheter som är väsentligen likvärdig med den skyddsnivå som garanteras
inom unionen enligt Dataskyddsdirektivet jämfört med Rättighetsstadgan.39 Vad
gäller nivån för skyddet och krav för att intrång ska vara legitima fäster domsto-
len uppmärksamhet vid att: 1) det måste finnas tydliga och precisa bestämmel-
ser (dvs. lagstöd); 2) myndigheternas åtkomst ska vara strängt begränsad till
vissa syften; och 3) begränsningar ska inskränkas till vad som är strängt nödvän-
digt.40 Detta är samma schema som följer av Europakonventionen med tillhö-
rande rättspraxis och som EU-domstolen iakttog i Digital Rights Ireland m.fl.41

Vidare anser domstolen att lagstiftning som tillåter myndigheterna generell
åtkomst till innehållet i elektroniska kommunikationer ska anses kränka det
väsentliga innehållet i den grundläggande rätten till respekt för privatlivet, som
garanteras i artikel 7 i Rättighetsstadgan.42 Domstolen fann anledning att påpeka
att kommissionen i beslut 2000/520 inte har angett att USA de facto ”säkerstäl-
ler” en adekvat skyddsnivå genom sin interna lagstiftning eller på grund av de
internationella förpliktelser som åligger landet. Domstolen fann följaktligen,
utan att det var nödvändigt att undersöka innehållet i safe harbor-principerna, att
artikel 1 beslut 2000/520 åsidosatte de krav som slås fast i artikel 25.6 i Data-
skyddsdirektivet jämfört med Rättighetsstadgan, och att den därmed är ogiltig.43

38 Schrems, paras. 65–66.
39 Schrems, para. 73.
40 Schrems, paras. 91–93.
41 Digital Rights Ireland m.fl., paras. 35–55.
42 Schrems, para. 94; jämför Digital Rights Ireland m.fl., para. 39.
43 Schrems, paras. 97–98.
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Domstolen riktade även kritik mot artikel 3 i beslut 2000/520 genom att
bestämmelsen berövar de nationella tillsynsmyndigheterna befogenheter att
säkerställa adekvat skyddsnivå, en skyldighet de har i enlighet med artikel 28 i
dataskyddsdirektivet. Kommissionens ansågs ha överskridit sin befogenhet och
artikel 3 i 2000/520/EG liksom beslutet i dess helhet var därmed ogiltigt. EU-
domstolen dömde således till Schrems fördel och angav att beslut – som antagits
med artikel 25(6) som grund – inte utgör hinder för att en medlemsstats tillsyns-
myndighet, i den mening som avses i artikel 28 i direktivet, prövar en persons
begäran om skydd för sina fri- och rättigheter med avseende på behandling av
personuppgifter rörande vederbörande, vilka har överförts från en medlemsstat
till detta tredjeland, när denna person gör gällande att detta tredjelands rätt och
praxis inte säkerställer en adekvat skyddsnivå.44

4. Konsekvenser och kommentar

En möjlig konsekvens av Schrems är att nationella myndigheter kommer göra
egna bedömningar om USA är ett land som erbjuder adekvat skydd och då even-
tuellt suspendera överföringen. Det innebär att företag som Google och Face-
book kan tvingas anpassa sig till flera olika regleringar bland EU:s medlemssta-
ter. Det finns alternativ till dataöverföringar under safe harbor-systemet, men
dessa framstår som mer besvärliga. Som en konsekvens av avgörandet inledde
EU-kommissionen förhandlingar med USA om en ny överenskommelse och gav
riktlinjer till företag hur de med genom tvingande klausuler i standardavtal och/
eller deras kunders samtycke fortsatt kan överföra data.45 EU-kommissionen
meddelade den 2 februari 2016 att en ny överenskommelse träffats med USA
benämnt ”EU-US Privacy Shield” som ska ersätta safe harbor.46 Enligt utkast till
beslut som presenterades den 29 februari 2016 har kommissionen granskat
USA:s lagstiftning och praxis för att därefter nå slutsatsen att USA erbjuder
adekvat skyddsnivå.47 Det kan ses som svar på EU-domstolens kritik att kom-
missionen i beslut 2000/520 inte angav att USA de facto ”säkerställer” en adek-
vat skyddsnivå.48 Vidare vidtas en rad åtgärder för att hantera EU-domstolens

44 Schrems, paras. 99–106.
45 Julia, Fioretti, Reuters, ”EU aims to seal data transfer deal with U.S. in three months”, 6 novem-

ber 2015, tillgänglig via http://www.reuters.com/article/eu-dataprotection-idUSKCN0SV1Z
920151106.

46 EU-kommissionen, pressmeddelande ”EU Commission and United States agree on new fra-
mework for transatlantic data flows: EU-US Privacy Shield”, 2 februari 2016, tillgänglig via
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-216_en.htm.

47 European Commission, Commission Implementing Decision of XXX pursuant to Directive 95/
46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequacy of the protection provi-
ded by the EU-U.S. Privacy Shield, ”Draft Adequacy decision”, 2 februari 2016, para. 13.

48 Schrems, para. 97.
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kritik: 1) Stärkta krav på organisationer som deltar i Privacy Shield, vid överträ-
delse kommer organisationer att stängas av och de kan tvingas återlämna/radera
personuppgifter;49 2) organisationer måste skapa en klagomekanism och infor-
mera individer om en (antingen intern eller extern) kontaktpunkt för klagomål.
Organisationen måste inom 45 dagar återkomma med svar till individen;50 3)
deltagande organisationer måste utse ett oberoende tvistlösningsorgan (antingen
i USA eller EU) som kan undersöka och ta ställning till individuella klagomål
samt erbjuda lämplig lösning utan kostnad för den berörda individen;51 4)
skrivna garantier från USA (Office of the Director of National Intelligence) att
intrång av myndigheter med hänvisning till nationell säkerhet ska vara under-
kastade klara avgränsningar och mekanismer;52 USA:s regering ska skapa en ny
oberoende övervakningsmekanism beträffande intrång som sker med hänvis-
ning till nationell säkerhet (Privacy Shield Ombudsperson);53 5) systemet ska
årligen gemensamt utvärderas av EU och USA.54 Dessa åtgärder kan framstå
som kraftfulla, men vid en närmare läsning av kommissionens utkast till beslut
framgår att underrättelsetjänsters insamling av personuppgifter i bulk fortfa-
rande är tillåtet enligt USA:s regelverk,55 vilket är kärnan i kritiken mot USA:s
underrättelseverksamhet. Vidare hänvisar EU-kommissionen till US Presiden-
tial Policy Directive 28 (PPD-28), 17 januari 2014, som söker stärka skyddet för
individer som ej är medborgare i USA. Direktivet anger bl.a. att övervakning
måste ske i enlighet med Fjärde tillägget till USA:s konstitution,56 men det är
osäkert vilken betydelse detta har då USA:s Högsta Domstol angett att Fjärde
tilllägget ej omfattar icke-medborgare som befinner sig utanför USA.57

Dataskyddsdirektivet, EU-domstolen och denna kommentar använder be-
greppet ”överföring”. Denna begreppsanvändning kan vara otidsenlig och in-
adekvat. Colonna har uppmärksammat att skiljelinjerna mellan databehandling
som sker hos kommersiella, offentliga, brottsbekämpande och försvarsunderrät-
telsesektorer blir alltmer diffusa. Data lagras inte längre i dokumentskåp place-
rade i distinkta byggnader utan delas kontinuerligt och sömlöst mellan datacen-
ter i skilda värdsdelar.58 Därmed blir det märkligt att tala om hur data ska för-
hindras från att överföras från EU till USA och att EU på något sätt ska förmå
reglera detta. Det grundläggande problemet som målet Schrems sätter fingret på
är att USA gör en åtskillnad mellan dataskyddet för medborgare och stadigva-

49 Draft Adequacy decision, 2 februari 2016, paras. 23, 29–51, se särskilt para. 39.
50 Draft Adequacy decision, 2 februari 2016, para. 30.
51 Draft Adequacy decision, 2 februari 2016, paras. 31; 33 och 38.
52 Draft Adequacy decision, 2 februari 2016, para. 56–75.
53 Draft Adequacy decision, 2 februari 2016, para. 53, se även annex III till detta beslut samt US

Presidential Policy Directive 28 (PPD-28), 17 januari 2014.
54 Draft Adequacy decision, 2 februari 2016, paras. 36; 120–124.
55 Draft Adequacy decision, 2 februari 2016, para. 59.
56 Draft Adequacy decision, 2 februari 2016, paras. 57–58.
57 United States v. Verdugo-Urquidez. Se redogörelse i Fura and Klamberg, 2012, s. 475–481.
58 Colonna, 2016, avsnitt 3.1.
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rande boende i USA och personer utanför USA. Så länge denna distinktion be-
står kommer tjänster av det slag som Facebook erbjuder leda till kollisioner med
europeisk dataskyddslagstiftning. Rättsliga avgränsningar som grundas i terri-
torium framstår som alltmer otidsenliga i förhållande till den digitala ekono-
min.59

Schrems tillsammans med Digital Rights Ireland m.fl. väcker även frågor
huruvida Europadomstolen och EU-domstolen har en samsyn kring lämplig
nivå för dataskydd, särskilt vad avser metadata (vilket omfattar transaktioner i
sociala media, telefonsamtal, e-post, hemsidebesök, reseuppgifter och finan-
siella transaktioner). Om vi utgår från Europakonventionens respektive Rättig-
hetsstadgans text borde skyddsnivån vara densamma men det återstår att se om
detta även återspeglas i rättspraxis. Europadomstolen har i rättsfallen Weber och
Saravia, Liberty m.fl. och Kennedy angett en förhållandevis tillåtande inställ-
ning till statliga underrättelseprogram som omfattar stora delar av befolkning-
ens kommunikation. EU-domstolen verkar hittills ha antagit en mer restriktiv
inställning till övervakning och underrättelseverksamhet genom sitt underkän-
nande av EU:s datalagringsdirektiv och safe harbor-systemet. Som noterats
ovan, innebär det att EU:s rättighetsskydd ställer krav även över sådant som i
princip faller utanför EU:s kompetensområde, såsom statens säkerhet. Det finns
pågående fall vid Europadomstolen – bl.a. Centrum för rättvisa mot Sverige –
där det blir intressant att se om Europadomstolen tar hänsyn till EU-domstolens
inställning och anpassar sig. Ett alternativt scenario utgår från att EU-domstolen
nu är i en tidig fas där den söker definiera vad Rättighetsstadgan innebär. Sch-
rems och Digital Rights Ireland m.fl. blir då endast parenteser i avvaktan på att
EU förmår anpassa direktiven rörande datalagring respektive överföring av per-
sonuppgifter till tredje land så att dessa möter Rättighetsstadgans krav. Frågan
kvarstår dock, kan direktiv och avtal gällande dataöverföringar mellan EU och
tredje land vara förenliga med Rättighetsstadgan om tredje land gör åtskillnad
mellan sina egna medborgare och EU-medborgare? Vore det tillräckligt om
USA ställer särskilda och tillräckliga garantier och rättsmedel för EU-medbor-
gare utan att för den delen likställa dem med amerikanska medborgare?
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