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Uttalande av EU: s IT-säkerhetmyndighet ENISA angående EU-

domstolens banbrytande dom om integritet på Internet för Googles 

sökmotor och rätt till att bli ”glömd” online 

 

Den verkställande direktören för ENISA, professor Udo Helmbrecht EU: s IT+säkerhet 

kommenterade EU-domstolens dom idag om Googles sökmotor; 

"Rätten att bli ”glömd” online har för första gången erkänts av EU-domstolen. Detta är ett 

banbrytande avgörande för EU-medborgarnas privatliv och integritet. Det är ett 

grundläggande beslut i ett rykande aktuellt och "hett " ämne i samhällsdebatten; nämligen 

hur vi hanterar våra personuppgifter och de digitala spår vi lämnar efter oss.  

Samtidigt som vi naturligtvis konstaterar domstolens fullständiga oberoende som en EU-

institution, så är vi glada att notera att domen råkar vara i linje med ENISA:s tidigare 

rekommendationer i ämnet i en av våra tidigare rapporter. Där kom vi nämligen fram till att; 

ett sätt att övervinna de utmaningar som rätten att ”glömmas” innebär, i balansen mellan ny 

teknik och privatliv var just att;... "för att verkställa att rätten att till att bli ”glömd” vore att 

kräva sökmotor operatörer och delningstjänster inom EU ska filtrera hänvisningar till ”glömd” 

information som lagras i och utanför EU-området." 

Domstolens beslut är ett positivt steg i rätt riktning; att du som medborgare ska kunna radera 

dina egna, gamla data eller bilder på nätet, precis som du kan göra dig av med tryckt papper. 

Så, EU-domstolen har självständigt stött vår tekniska bedömning; vår uppfattning har såtillvida 

bedömts som korrekt, vilket vi är nöjda med. Nu kommer det att bli intressant att följa hur 

sökmotorer kommer att genomföra detta i praktiken, för att skydda den enskildes privatliv 

och rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med EU medborgarnas grundläggande 

digitala rättigheter. 

Det är värt att notera att domen enbart påverkar EU-medborgare; i Asien och USA har de en 

annan synsätt på Internet och integritet. Ändå så är det här ett viktigt första steg för att 

utveckla den lagliga rätten för medborgarna att radera sina uppgifter, vilket är en process som 

vi bara är i början av. Vi skulle vilja ha en global rättsordning för Internet framöver, som är 

förberedd för framtiden; detta är en grundläggande fråga för vårt samhälle " avslutade 

Professor Helmbrecht. 
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Bakgrund : Se slutsatserna i ENISA-rapporten om rätten att ”glömmas” bort; ENISA report on 

the Right To Be Forgotten 

 

Detta är en icke officiell, fri översättning som service till media. Enbart det engelska originalet 

är giltigt. 

För intervujer på svenska, vänligen kontakta Ulf Bergström, kommunikationschef och 

talesman på ENISA, mobil 00 30 6948 460 143. 
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