EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FOR RETLIGE ANLIGGENDER OG FORBRUGERE

Bruxelles, den 9. januar 2018

MEDDELELSE TIL INTERESSENTER
DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN OG EU-REGLERNE OM DATABESKYTTELSE

Det Forenede Kongerige meddelte den 29. marts 2017 sin beslutning om at udtræde af
Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Det betyder, at
medmindre en ratificeret udtrædelsesaftale1 fastsætter en anden dato, vil al primær og
afledt EU-ret ophøre med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige den 30. marts
2019 kl. 00.00 (CET) ("udtrædelsesdatoen")2. Det Forenede Kongerige vil derefter være
et tredjeland3.På grund af den betydelige usikkerhed, der hersker, især om indholdet af en
eventuel udtrædelsesaftale, bør alle interessenter, der behandler persondata, være
opmærksomme på de juridiske konsekvenser, der skal tages hensyn til, når Det Forenede
Kongerige overgår til at være et tredjeland4.
Medmindre der indføres en overgangsordning i en eventuel udtrædelsesaftale, vil EUreglerne om overførsel af personoplysninger til tredjelande finde anvendelse med
virkning fra udtrædelsesdatoen. Udover en afgørelse om tilstrækkeligheden af
beskyttelsesniveauet, der muliggør fri udveksling af personoplysninger i Unionen, uden
at EU-dataeksportøren skal træffe yderligere beskyttelsesforanstaltninger eller opfylde
yderligere betingelser, er det i henhold til EU's databeskyttelsesregler (såvel det gamle
direktiv 95/46/EF som den generelle forordning om databeskyttelse (EU) 2016/679,
kaldet "GDPR", der anvendes fra den 25. maj 2018) tilladt at overføre oplysninger, hvis
den dataansvarlige eller databehandleren har sørget for "de fornødne garantier". Disse
garantier kan stilles i form af:


Standardbestemmelser om databeskyttelse: Kommissionen har vedtaget tre
sæt standardbestemmelser, der er tilgængelige på Kommissionens websted5.
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Forhandlingerne med Det Forenede Kongerige om en udtrædelsesaftale er undervejs.
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Endvidere kan Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige med enstemmighed
beslutte, at traktaterne skal ophøre med at finde anvendelse fra en senere dato, jf. artikel 50, stk. 3,
i traktaten om Den Europæiske Union.
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Et tredjeland er et land, som ikke er medlem af Unionen.
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Med henblik på fortsat anvendelse af EU-garantier for personoplysninger, der er blevet behandlet,
mens Det Forende Kongerige stadig var medlem af Unionen, har Kommissionen offentliggjort sit
"Centrale princippapir om forvaltning" her: https://ec.europa.eu/commission/publications/positionpaper-use-data-and-protection-information-obtained-or-processed-withdrawal-date_da.
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https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contractstransfer-personal-data-third-countries_da.





Bindende virksomhedsregler: Retligt bindende databeskyttelsesregler, som er
godkendt af den kompetente databeskyttelsesmyndighed, der anvendes inden for
en koncern.
Godkendte adfærdskodekser i kombination med bindende tilsagn, som kan
håndhæves af den dataansvarlige eller databehandleren i tredjelandet.
Godkendte certificeringsmekanismer i kombination med bindende tilsagn, som
kan håndhæves af den dataansvarlige eller databehandleren i tredjelandet.

Hvis der ikke foreligger en "afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet"
eller "fornødne garantier", kan en overførsel eller en række af overførsler af oplysninger
stadig finde sted under henvisning til såkaldte "undtagelser": disse gør det muligt, at
foretage overførsler i særlige situationer, f.eks. hvis der foreligger samtykke, hvis
overførslen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, hvis overførslen er
nødvendig for, at retskrav kan gøres gældende, eller af hensyn til vigtige
samfundsinteresser.
Disse muligheder er velkendte for virksomhederne i medlemsstaterne, eftersom de
allerede i dag anvendes i forbindelse med overførslen af persondata til lande uden for
EU.
GDPR har gjort det nemmere at anvende disse muligheder, idet den har mindsket
bureaukratiet sammenlignet med det gamle direktiv 95/46/EF. Overførsler, der foretages
på grundlag af godkendte standardbestemmelser om databeskyttelse eller bindende
virksomhedsregler, vil ikke blive omfattet af yderligere særlige tilladelser udstedt af en
tilsynsmyndighed. Derudover er der med GDPR indført adfærdskodekser og
certificeringsmekanismer i forbindelse med overførsel af persondata, som kan anvendes
på visse betingelser.
Forberedelserne med henblik på udtrædelsen er vigtige, ikke blot for EU-myndighederne
og de nationale myndigheder, men også for private parter. Hvad angår gennemførelsen af
GDPR, navnlig de nye muligheder for overførsler til tredjelande (f.eks. godkendte
adfærdskodekser og godkendte certificeringsmekanismer, som indebærer bindende
forpligtelser for de dataansvarlige og databehandlerne i tredjelandet, der modtager
oplysningerne), arbejder Kommissionen (GD JUST) sammen med interessenterne og
databeskyttelsesmyndighederne om, at gøre bedst brug af disse nye muligheder. Desuden
har Kommissionen oprettet en interessentgruppe bestående af repræsentanter for
industrien og civilsamfundet samt akademikere, som skal drøfte dette emne.

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og Forbrugere

2

