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TILLKÄNNAGIVANDE TILL BERÖRDA AKTÖRER
FÖRENADE KUNGARIKETS UTTRÄDE OCH EU-REGLERNA OM DATASKYDD

Förenade kungariket anmälde den 29 mars 2017 sin avsikt att utträda ur unionen i
enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Detta innebär att om inte
något annat datum fastställs i ett ratificerat avtal om utträde1 kommer unionens hela
primär- och sekundärrätt att upphöra att vara tillämplig på Förenade kungariket från och
med den 30 mars 2019 kl. 00:00 (centraleuropeisk tid) (nedan kallad utträdesdagen).2
Förenade kungariket kommer då att bli ett så kallat tredjeland.3
Mot bakgrund av den betydande osäkerhet som råder, särskilt i fråga om innehållet i ett
eventuellt avtal om utträde, vill kommissionen påminna alla berörda aktörer som
behandlar personuppgifter om de rättsliga konsekvenser som behöver beaktas när
Förenade kungariket blir ett tredjeland.4
Med förbehåll för eventuella övergångsbestämmelser som kan ingå i ett eventuellt avtal
om utträde tillämpas från och med utträdesdagen EU:s bestämmelser om överföring av
personuppgifter till tredjeländer. Bortsett från ett beslut om adekvat skyddsnivå, som
möjliggör ett fritt flöde av personuppgifter från EU utan att uppgiftsexportören i EU
behöver vidta några ytterligare skyddsåtgärder eller följa ytterligare villkor, medger EU:s
regler om dataskydd (både direktiv 95/46 och den nya allmänna dataskyddsförordningen
2016/679, som är tillämplig från den 25 maj 2018) en överföring om den
registeransvarige eller personuppgiftsbiträdet har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder.
Dessa skyddsåtgärder kan utgöras av följande:


Standardiserade dataskyddsbestämmelser: Kommissionen har antagit tre
uppsättningar standardklausuler som finns på kommissionens webbplats5.

1

Förhandlingar pågår med Förenade kungariket i syfte att nå ett avtal om utträde.

2

I enlighet med artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen får Europeiska rådet dessutom, i
samförstånd med Förenade kungariket, med enhällighet besluta att fördragen ska upphöra att vara
tillämpliga vid en senare tidpunkt.
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Ett tredjeland är ett land som inte är medlem i EU.

4

För den fortsatta tillämpningen av EU:s skyddsåtgärder med avseende på personuppgifter som
behandlats då Förenade kungariket varit en medlemsstat har kommissionen publicerat ett dokument
om de grundläggande principerna här: https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paperuse-data-and-protection-information-obtained-or-processed-withdrawal-date_en.
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https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contractstransfer-personal-data-third-countries_en





Bindande företagsbestämmelser: Rättsligt bindande regler för dataskydd som
godkänts av den behöriga dataskyddsmyndigheten och som gäller inom en
företagsgrupp.
En godkänd uppförandekod tillsammans med bindande och verkställbara
åtaganden av den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet i
tredjelandet.
Godkända certifieringsmekanismer tillsammans med bindande och verkställbara
åtaganden av den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet i
tredjelandet.

I avsaknad av ett beslut om adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder får en
överföring eller en uppsättning överföringar ske på grundval av så kallade undantag: De
möjliggör överföring i särskilda fall, t.ex. grundat på samtycke, för att fullgöra ett avtal,
för att försvara rättsliga anspråk eller av viktiga skäl som rör allmänintresset.
Dessa verktyg är välkända för de ekonomiska aktörerna i medlemsstaterna, eftersom de
redan används i dag för överföringar av personuppgifter till länder utanför EU.
Den allmänna dataskyddsförordningen har förenklat användningen av dessa verktyg
genom att minska byråkratin i förhållande till direktivet 95/46. Det kommer inte att
krävas ett ytterligare, särskilt tillstånd från en tillsynsmyndighet för överföringar
baserade på godkända standardiserade dataskyddsbestämmelser eller bindande
företagsbestämmelser. Genom den allmänna dataskyddsförordningen har dessutom nya
verktyg för överföring av personuppgifter i form av uppförandekoder och
certifieringsmekanismer införts, på vissa villkor.
Förberedelserna inför utträdet är inte bara en fråga för EU och de nationella
myndigheterna, utan också för privata parter. När det gäller genomförandet av den
allmänna dataskyddsförordningen, särskilt de nya verktygen för dataöverföringar till
tredjeländer (t.ex. godkända uppförandekoder och godkända certifieringsmekanismer
som innebär bindande åtaganden från de registeransvariga och personuppgiftsbiträden
som tar emot uppgifterna i tredjelandet), samarbetar kommissionen (Generaldirektoratet
för rättsliga frågor och konsumentfrågor) med berörda parter och
dataskyddsmyndigheterna för att på bästa sätt utnyttja dessa nya instrument. Dessutom
har kommissionen inrättat en intressentgrupp bestående av företrädare från branschen,
det civila samhället och akademiker, där denna fråga kommer att behandlas.
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