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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar det EU-rättsliga regelverk för överföringar av 

personuppgifter från EU eller EES till ett tredjeland. Uppsatsen fokuserar särskilt på 

om personuppgifter får överföras till tredjeland med stöd av EU-kommissionens 

beslutade standardavtalsklausuler. Huvudfrågan behandlar dataskyddsdirektivet och 

rättighetsstadgans förenlighet med EU-kommissionens standardavtalsklausuler.  

 

Enligt huvudregeln i dataskyddsdirektivet är en överföring av personuppgifter till ett 

tredjeland förbjuden om inte det ifrågavarande tredjelandet säkerställer en adekvat 

skyddsnivå. En adekvat skyddsnivå innebär att det tredjelandet uppställer ett 

likvärdigt skydd för personuppgifter som uppställs inom EU. I avsaknad av en 

adekvat skyddsnivå kan en överföring ske på andra grundvalar, bland annat genom ett 

användande av standardavtalsklausuler. Kommissionen har beslutat att 

standardavtalsklausulerna ställer tillräckliga garantier till skydd för den personliga 

integriteten. Sedan EU-domstolen ogiltigförklarat Safe Harbor-beslutet i målet 

Schrems som tidigare möjliggjorde överföringar från EU eller EES till USA har 

frågan uppstått om kommissionens beslutade standardavtalsklausuler lider av 

likartade brister som Safe Harbor-beslutet och kan komma att ogiltigförklaras. I 

Schrems-domen fick amerikanska myndigheter tillgång till EU-medborgares 

personuppgifter. Standardavtalsklausulerna försöker reglera fall då det tredjelandets 

inhemska lagstiftning står i strid med standardavtalsklausulerna. 

 

Då amerikanska myndigheter inte ingår som avtalssubjekt vid ett användande av 

standardavtalsklausulerna har myndigheterna inte heller någon skyldighet att följa 

klausulernas innehåll. I fall där det tredjelandets interna lagstiftning har företräde kan 

det förorsaka att klausulernas tänkta skydd inte upprätthålls. I avsaknad av bättre 

alternativ kan dock standardavtalsklausulerna anses vara en lösning i väntan på att 

multilaterala eller bilaterala avtal ingås eller att nya säkrare grunder för överföringar 

utvecklas.   
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Förkortningar 

Artikel 29-gruppen Arbetsgruppen för skydd av enskilda med 

avseende på behandlingen av personuppgifter 

BCR     Binding Corporate Rules 

Dataskyddsdirektivet  Europaparlamentets och rådets direktiv 

95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för 

enskilda personer med avseende på behandling 

av personuppgifter och det fria flödet av sådana 

uppgifter 

Dataskyddsförordningen  Europaparlamentets och rådets förordning om 

skydd för fysiska personer med avseende på 

behandling av personuppgifter och om det fria 

flödet av sådana uppgifter och om upphävande 

av direktiv 95/46/EC (allmän 

dataskyddsförordning) 

EES      Europeiska ekonomiska gemenskapen 

EU      Europeiska unionen 

EU-domstolen    Europeiska unionens domstol 

EU-kommissionen, kommissionen Europeiska kommissionen 

EU-stadgan, rättighetsstadgan Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna 

Europakonventionen  Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna 

Safe Harbor-beslutet   Mål C-362/14 

Standardavtalsklausuler  EU kommissionens standardavtalsklausuler 

(2001,2004 och 2010).  
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1. Inledning 

1.1  Bakgrund 

Enligt ett beslut från Europeiska kommissionen (kommissionen) var det tidigare 

tillåtet att överföra personuppgifter från Europeiska unionen (EU) eller Europeiska 

ekonomiska gemenskapen (EES) till företag och organisationer i USA, under 

förutsättning att dessa hade anslutit sig till Safe Harbor-principerna.1 Safe Harbor-

principerna var en uppsättning regler med tillhörande frågor och svar, vilka genom 

kommissionens beslut 2000/520 (det s.k. Safe Harbor-beslutet) ansågs säkerställa en 

adekvat skyddsnivå. Att följa Safe Harbor-principerna innebar att amerikanska 

företag genom certifiering kunde åta sig att leva upp till EU:s integritetskrav för att få 

hantera EU-medborgares information utanför EU eller EES-området. Sedan 

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) ogiltigförklarat Safe Harbor-beslutet 

den 6 oktober 2015 i mål C-362/14, Maximillian Schrems mot Data Protection 

Commissioner (Schrems-domen), anses principerna inte längre utgöra ett adekvat 

skydd för att en överföring av personuppgifter ska få genomföras.2 

 

I fallet Schrems ansågs kommissionen inte ha utfört en korrekt och fullständig 

bedömning när den kom fram till att tillämpning av Safe Harbor-principerna 

garanterade en adekvat skyddsnivå. En överföring till USA, med stöd av principerna, 

var därmed inte förenlig med dataskyddsdirektivet och rättighetsstadgan. 
Integritetsskyddet åsidosattes då amerikanska myndigheter tilläts åtkomst till EU-

medborgares överförda personuppgifter utan att kommissionen prövat om villkoren 

för ett sådant utlämnande var godtagbart enligt nationell rätt. 3  Safe Harbor-

regleringen var endast tillämpbart på de företag och organisationer som anslutit sig till 

principerna. Amerikanska myndigheter var emellertid inte bundna av Safe Harbor-

principerna. Amerikanska företag hade även en skyldighet att frångå Safe Harbor-

principerna om de stod i konflikt med krav i fråga om nationell säkerhet, 

allmänintresset och rättsefterlevnaden i USA.4 

                                                
1 Kommissionens beslut 2000/520. 
2 Se mål C-362/14 Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner. 
3 Ibid, p. 85-87. 
4 Ibid, p. 84. 
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Många företag har tidigare förlitat sig på Safe Harbor-principerna för att i sin 

verksamhet kunna lagra och överföra personuppgifter till USA från EU eller EES. 

Eftersom detta inte längre är möjligt och en överföring enligt huvudregeln är olaglig i 

avsaknad av ett adekvat skydd, måste företag se till andra undantag och lösningar för 

överföring av sådan information. Syftet med det generella förbudet mot överföringar 

är att i avsaknad av en adekvat skyddsnivå, skydda EU-medborgares personliga 

integritet utanför EU:s gränser. 

 

Efter Schrems-domen, gick Artikel 29-gruppen ut med en rekommendation till företag 

och organisationer att använda sig av kommissionens standardavtalsklausuler för att 

möjliggöra en överföring av personuppgifter till USA. Standardavtalsklausulerna 

anses genom kommissionsbeslut ställa tillräckliga garantier till skydd för enskilda 

personers integritet vid en tredjelandsöverföring. 5  Frågan är dock om inte 

standardavtalsklausulerna lider av samma brister som Safe Harbor-beslutet och 

därmed kan komma att ogiltigförklaras av EU-domstolen i en framtida prövning. 

Därför är det tveksamt om kommissionen utfört en korrekt och fullständig bedömning 

vid beslutet att ta fram standardavtalsklausuler vars syfte är erbjuda EU-medborgare, 

tillräckliga garantier till skydd för den personliga integriteten vid en 

tredjelandsöverföring.6 

1.2 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats syftar till att undersöka och analysera hur EU-kommissionens 

standardavtalsklausuler förhåller sig till skyddet för personuppgifter enligt 

dataskyddsdirektivet och rättighetsstadgan vid tredjelandsöverföringar. Denna 

utredning är av betydelse för att kunna avgöra om standardavtalsklausulerna i en 

framtida prövning kan komma att ogiltigförklaras av EU-domstolen.  

 

EU-domstolens praxis genom avgörandet i Schrems-domen har en central roll i 

uppsatsen och för bedömningen av standardavtalsklausulerna. Schrems-domen gav 

upphov till den uppmärksamhet som nu riktas mot de alternativa lösningarna vid en 
                                                
5 Se exempelvis kommissionens beslut 2001/497/EG 
6 Kommissionens meddelande COM(2015) 566 final s.4 ff. 
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överföring av personuppgifter, såsom standardavtalsklausulerna. Schrems-domens 

centrala roll i uppsatsen innebär att frågeställningen analyseras i förhållande till USA 

som referensland, trots att analysen är av betydelse för tredjelandsöverföringar i en 

vidare bemärkelse. Mot ovan angivna redogörelse för uppsatsens bakgrund och syfte, 

behandlas följande centrala huvudfrågeställning: 

 

Är en överföring av personuppgifter med stöd av EU-kommissionens 

standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredjeland förenlig 

med dataskyddsdirektivet och EU:s rättighetsstadga? 

1.3 Metod och material 

Vid författandet av denna uppsats har en rättsdogmatisk metod med ett EU-rättsligt 

perspektiv tillämpats. En rättsdogmatisk metod innebär att man fastställer, 

systematiserar och tolkar gällande rätt utifrån de erkända rättskällorna på området. 

Denna uppsats behandlar därmed det EU-rättsliga regelverk som uppställs inom 

dataskyddets område, med fokus på förhållandet mellan överföringar till tredjeland 

och skyddet för den personliga integriteten. Därmed kommer både primärrätt, 

sekundärrätt, EU-domstolen praxis och icke-bindande normgivning att utgöra 

utgångspunkterna för det valda ämnet. Högst upp i den EU-rättsliga normhierarkin, 

inom primärrättens område, kommer EU-stadgan att behandlas. Inom sekundärrättens 

område kommer dataskyddsdirektivet och kommissionens beslut att behandlas, dessa 

ska om tvetydighet råder tolkas i ljuset av primärrätten. Vid behandling av 

kommissionens beslut samt direktivet hämtas även viss vägledning i skälen som 

inleder beslutet eller direktivet. Till den icke-bindande normgivningen hör 

meddelanden, yttranden och riktlinjer, från Artikel 29-gruppen och kommissionen.7 

EU-domstolen ska tolka unionsrätten och se till att gällande rätt tillämpas på ett 

enhetligt sätt inom medlemsstaterna8. Uppsatsen behandlar EU-domstolens dom i 

fallet Schrems, där domstolen ogiltigförklarade kommissionens Safe Harbor-beslut. 

EU-domstolens bedömning i Schrems-domen komma att ha en påverkan i tolkningen 

av andra rättsliga instrument och grunder vid en tredjelandsöverföring. Såsom ovan 

                                                
7 Bernitz & Kjellgren (2014), s. 179-181 
8 Hette, Rättsprinciper som styrmedel: Allmänna rättsprinciper i EU:s domstol, Stockholm: Norstedts 
Juridik, 2008, s. 43 ff. 
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nämnts syftar uppsatsen till att utreda om kommissionens beslut om 

standardavtalsklausulerna inte lider av likartade brister som Safe Habor-beslutet och 

hur sådana eventuella brister är förenligt med rätten till skydd för den personliga 

integriteten enligt dataskyddsdirektivet och rättighetsstadgan. Därför är det 

nödvändigt att analysera kommissionens standardavtalsklausuler i ljuset av gällande 

EU-praxis, särskilt Schrems-domen.  

 

Då uppsatsen grundar sig på en EU-rättslig metod kommer samma begrepp som 

framgår enligt kommissionstexterna att användas. Därmed kommer begreppet 

personuppgiftsansvarig att benämnas som registeransvarig och begreppet 

personuppgiftsbiträde som registerförare.9 

 

Vid författandet av denna uppsats har ingen djupare redogörelse av 

standardavtalsklausulerna eller dess förhållande till den personliga integriteten 

påträffats inom doktrinen. Avsaknaden av material inom doktrinens område föreligger 

även gällande Schrems-domen, då domen avkunnades i oktober 2015. Mot denna 

bakgrund tar uppsatsen sin utgångspunkt i de ovan angivna rättskällorna.  

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar de EU-rättsliga reglerna för överföring av personuppgifter till 

tredjeland. Då nationell rätt är beroende av de EU-rättsliga reglerna kommer 

nationella bestämmelser som implementerats till följd av dataskyddsdirektivet, inte att 

nämnas mer än i kapitlet som behandlar den nya dataskyddsförordningen, eftersom 

detta är av relevans för att förstå förordningens syfte. 

 

Den personliga integriteten behandlas i huvudsak utifrån dataskyddsdirektivet och 

EU:s rättighetsstadga, men även till viss del utifrån Europakonventionen. Andra 

regelverk som behandlar integritetsskyddet vid en gränsöverskridande överföring 

kommer inte att behandlas.  

 

                                                
9 Se Art. 29-gruppens yttrande 1/2010, WP 169, s.3. 
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Utöver standardavtalsklausulerna finns andra undantag och alternativa lösningar för 

att möjliggöra en överföring av personuppgifter till ett tredjeland enligt 

dataskyddsdirektivet. Beträffande alternativa lösningar kan företag använda sig av 

bland annat bindande företagsinterna regler. De bindande företagsinterna reglerna 

kommer endast att redogöras för i korthet då de följer samma linje som 

standardavtalsklausulerna men inte är av uppenbar relevans för att kunna besvara 

uppsatsens frågeställning. 

1.5 Forskningsläge 

Den 25 maj 2016 uttalade Maximillian Schrems att den Irländska Data Protection 

Commissioner har för avsikt att med stöd av Schrems-domen även pröva giltigheten 

av kommissionens standardavtalsklausuler. 10  Denna nyhet är än så länge av 

obekräftad karaktär men kan ge en fingervisning av ämnets aktualitet.  

 

Den 12 juli 2016 antog kommissionen regler om integritetsskydd mellan EU och 

USA, det så kallade Privacy Shield. Privacy Shield ska ersätta Safe Harbor-

principerna och reglerna återspeglar EU-domstolens uppställda krav i Schrems-

domen. Detta införande medför att det numera är tillåtet för amerikanska företag och 

organisationer som certifierat sig enligt det nya ramverket att hantera EU-

medborgares personuppgifter. Införandet av Privacy Shield innebär dock inte att 

företag måste certifiera sig. Överföringar till amerikanska företag och organisationer 

från EU eller EES är fortfarande möjliga genom ett användande av kommissionens 

standardavtalsklausuler. Frågan om standardavtalsklausulerna är förenliga med 

dataskyddsdirektivet och EU:s rättighetsstadga är därför fortfarande av aktuell 

karaktär, inte minst när överföring sker till tredjeländer som inte lever upp till en 

adekvat skyddsnivå och där inget bilateralt eller multilateralt avtal har upprättats.   

                                                
10 Maximilliam Schrems,”Facebook & NSA-Surveillance: Following “Safe Harbor” decision, Irish 
Data Protection Commissioner to bring EU-US data flows before CJEU again”, 2016. 
 



 10 

1.6 Disposition 

Uppsatsen innehåller sju kapitel. Uppsatsens fyra första kapitel ger läsaren en 

introduktion till den EU-rättsliga grunden för tredjelandsöverföringar. Uppsatsens 

fyra första kapitel ger läsaren en introduktion till den EU-rättsliga grunden för 

tredjelandsöverföringar, med huvudfokus på kommissionens standardavtalsklausuler, 

skyddet för den personliga integriteten och Schrems-domen. I uppsatsens sjunde 

kapitel analyseras standardavtalsklausulernas förenlighet med dataskyddsdirektivet 

och EU:s rättighetsstadga i ljuset av Schrems-domen.  

 

Det andra kapitlet introducerar de EU-rättsliga grunderna för överföring av 

personuppgifter till tredjeland. Kapitlet omnämner men redogör inte ingående för 

bindande företagsregler och standardavtalsklausulerna. Vidare beskrivs det numera 

ogiltigförklarade Safe Harbor-beslutet. Andra alternativa lösningar tas inte upp i 

denna uppsats. Kapitlet behandlar de regler som krävs för att kunna granska och 

analysera standardavtalsklausulerna i ljuset av dataskyddsdirektivets intentioner. 

 

I det tredje kapitlet presenteras den nya dataskyddsförordningen som börjar tillämpas 

i maj 2018. Behandlingen av dataskyddsförordningen har till syfte att utreda EU:s  

framtida syn på tredjelandsöverföringar och om det ur denna kontext går att utröna 

standardavtalsklausulernas tänkta framtid. 

 

I det fjärde kapitlet presenteras den Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen), 

liksom EU:s rättighetsstadga. Kapitlet innehåller en övergripande framställning av 

rättighetsskyddet inom den personliga integritetens område. En redogörelse av 

integritetsskyddet är av särskild vikt då rättighetsskyddet har en stor betydelse för 

dataskyddsdirektivets syfte och tillämpning vid en överföring från EU eller EES till 

ett tredjeland. Kapitlet om integritetsskyddet åtföljs av en genomgång av Schrems-

domen.  

 

Uppsatsens femte kapitel behandlar Schrems-domen och det efterföljande rättsläget 

som uppkommit efter ogiltigförklarandet av Safe Harbor-principerna. 
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I det sjätte kapitlet presenteras kommissionens olika uppsättningar av 

standardavtalsklausuler. Syftet med åskådliggörandet av de olika uppsättningarnas 

innehåll är att utreda om standardavtalsklausulerna uppställer tillräckliga garantier vid 

en tredjelandsöverföring.  

 

Kapitlet åtföljs av en avslutande analys i det sjunde kapitlet. Analysen grundar sig på 

den information som har behandlats i uppsatsens tidigare kapitel och analyseras 

utifrån den ställda frågeställningen.  

2. Skyddet för personuppgifter vid överföring från 
EU till ett tredjeland 

I takt med teknologins snabba framväxt har nya problem uppkommit vid hantering av 

personuppgifter. Ökningen av överföringar av personuppgifter över landsgränser är en 

följd av den rådande globaliseringen. Överföring av personuppgifter har blivit särskilt 

viktig för den internationella handelns utveckling, där transatlantiska dataflöden ingår 

som en del av stora multinationella och transnationella företags verksamhet. Flertalet 

globalt ledande företag såsom Google och Facebook, tillhandahåller tjänster där 

informationslagring och överföring av personuppgifter är en viktig del av 

kärnverksamheten. Insamling av information, samt företags hantering av 

informationen medför stora risker, inte minst om informationen består av 

personuppgifter. Riskerna som är förenade med de gränsöverskridande dataflödena 

medför att det är särskilt viktigt att gällande unionslagstiftning efterlevs vid en sådan 

hantering, lagring eller insamling.11 

 

Den inre marknaden innebär att personuppgifter fritt får överföras mellan 

medlemsstaterna, under förutsättning att hänsyn tas till de grundläggande fri- och 

rättigheterna. Med informationsteknikens framväxt har flödet av personuppgifter ökat. 

Ökningen av personuppgifters överföring över gränserna på de ekonomiska och 

samhälleliga områdena, medför ökade krav att personers enskilda skydd upprätthålls 

                                                
11 Kommissionens meddelande COM(2012) 9 final, s.2 ff. (ta reda på fler källor) 
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vid en överföring, men även att gällande reglering uppdateras i takt med teknologins 

framväxt.12  

2.1 Dataskyddsdirektivet – en introduktion 

Inom EU finns omfattande reglering för att upprätthålla en hög skyddsnivå vad gäller 

överföring av personuppgifter. 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), har 

genomförts i alla medlemsländer samt i alla länder inom EES-området. Av första 

artikeln i dataskyddsdirektivet framgår att direktivets syfte dels är att skydda fysiska 

personers grundläggande fri- och rättigheter, särskilt rätten till privatliv, i samband 

med behandling av personuppgifter, dels att möjliggöra ett fritt flöde av 

personuppgifter mellan medlemsstaterna.13 Genom dataskyddsdirektivet harmoniseras 

således skyddet för personuppgifter inom EU och EES, för att skydda EU-

medborgarnas rättigheter, även utanför EU:s geografiska gränser.  

2.1.1 Grundläggande förutsättningar för överföring till tredjeland 
Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES-området, en så kallad 

tredjelandsöverföring, måste ske i enlighet med gällande reglering för att anses 

tillåten. Huvudregeln för överföring av personuppgifter återfinns i 

dataskyddsdirektivets artikel 25. I enlighet med huvudregeln är en överföring av 

personuppgifter som är under behandling, eller som är avsedda att behandlas efter en 

överföring till tredjeland, förbjuden om inte det ifrågavarande tredjelandet säkerställer 

en adekvat skyddsnivå.14 Adekvat skyddsnivå innebär att mottagarlandet uppställer ett 

likvärdigt skydd för personuppgifter och den personliga integriteten som uppställs 

inom EU.  

 

Bedömningen om tredjeland når upp till en adekvat skyddsnivå kan konstateras av 

kommissionen genom beslut. Vid ett sådant beslut konstaterar kommissionen att ett 

tredjeland genom landets interna lagstiftning eller på grund av internationella 

                                                
12 Se dataskyddsdirektivet skäl 3-5. 
13 Se dataskyddsdirektivet artikel 1(1) och 1(2). 
14 Ibid, artikel 25(1). 
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förpliktelser som åligger landet når upp till en adekvat skyddsnivå. Beslutet är 

bindande för alla medlemsstater. 15  Då kommissionen beslutat att en adekvat 

skyddsnivå föreligger i ett tredjeland kan en överföring av personuppgifter ske utan 

att ytterligare säkerhetsgarantier krävs. 16  I det fall kommissionen finner att ett 

tredjeland inte erbjuder en adekvat skyddsnivå ska medlemsstaterna vidta nödvändiga 

åtgärder för att hindra att en överföring sker till det av kommissionen underkända 

tredjelandet17 EU-kommissionen har efter bedömning av länders dataskyddsreglering, 

beslutat att endast ett fåtal länder uppfyller en adekvat skyddsnivå.18 Syftet med 

skyddet att tredjeland måste leva upp till en adekvat skyddsnivå är att tillförsäkra EU-

medborgare ett högt personuppgiftsskydd. Det mest uppmärksammade 

kommissionsbeslutet avseende en adekvat skyddsnivå var de så kallade Safe Harbor-

beslutet, vilket ogiltigförklarades av EU-domstolen i målet Schrems. Kommissionen 

hade beslutat att de så kallade Safe Harbor-principerna som framgick av beslutet 

säkerställde en adekvat skyddsnivå vid överföring av personuppgifter till USA. EU-

domstolen uttalade i Schrems-domen att dataskyddsdirektivet inte uppställer någon 

egentlig definition av begreppet adekvat skyddsnivå. 19 Att någon egentlig definition 

inte uppställs bör i praktiken försvåra en sådan bedömning för kommissionen. Den så 

kallade Artikel 29-gruppen, en arbetsgrupp bestående av representanter från 

medlemsstaternas dataskyddsmyndigheter, har tagit fram riktlinjer för vad som 

behöver beaktas vid en bedömning av om en adekvat skyddsnivå föreligger. 

Arbetsgruppen är en oberoende rådgivande instans för dataskydd som ska arbeta för 

att skydda enskilda med avseende på behandling av personuppgifter.20 Trots att 

gruppen endast är en rådgivande instans och riktlinjerna endast är av vägledande 

karaktär, har gruppen fått ett betydande inflytande. Nästa avsnitt kommer att redogöra 

för de alternativa grundvalar för en överföring till tredjeland som är av relevans för 

denna uppsats.  

                                                
15 Ibid, artikel 25(6). 
16 Blume (2015), s. 34. 
17 Se dataskyddsdirektivet artikel 25(4). 
18 Andorra, Argentina, Bailiwick of Guernsey, Färöarna, Isle of Man, Israel, Jersey, Nya Zeeland, 
Schweiz och Uruguay.  
19 Se mål C-362/14 Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, p 73. 
20 Artikel 29-gruppens rekommendation WP 30, s.1. 
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2.1.2 Alternativa grundvalar för överföring av personuppgifter 
I det fall ett tredjeland genom sin interna lagstiftning eller internationella förpliktelser, 

inte når upp till en adekvat skyddsnivå kan en överföring av personuppgifter enligt 

artikel 26(2) ändå ske enligt vissa alternativa lösningar. En fördjupad redogörelse av 

standardavtalsklausulerna återfinns i uppsatsens sjätte kapitel.  

 

Artikel 26(2) föreskriver att en överföring får ske om den registeransvariga, det vill 

säga den som tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för 

behandlingen av personuppgifter, ställer tillräckliga garantier till skydd för den 

registrerades personliga integritet.21 En garanti kan vara att använda sig av särskilda 

lämpliga avtalsklausuler som erbjuder tillräckliga garantier till skydd för de 

registrerades rättigheter. Sådana särskilda avtalsklausuler som tillåter att 

personuppgifter förs över kan bestå av standardavtalsklausuler beslutade av EU-

kommissionen eller genom så kallade ad hoc klausuler. Enligt artikel 26(4) kan 

kommissionen besluta att vissa standardavtalsklausuler erbjuder tillräckliga garantier 

enligt artikel 26(2).22 Ad hoc klausuler är enskilt utformade klausuler, upprättade av 

uppgiftsutföraren och uppgiftsinföraren, som sedan måste godkännas av nationella 

tillsynsmyndigheter. 23  Även om det inte uttryckligen framgår av artikeln kan 

tillräckliga garantier ställas genom bindande företagsinterna regler, så kallade Binding 

Corporate Rules (BCR) godkända av dataskyddsmyndigheter.24  

 

Då personuppgifter, inte sällan överförs mellan bolag belägna i olika länder inom en 

koncern, sker en tredjelandsöverföring internt inom koncernen. I syfte att uppfylla 

dataskyddsdirektivets bestämmelser, kan en koncern exempelvis ta fram bindande 

företagsinterna regler. Reglerna tillåts genom generella föreskrifter eller i enskilda 

beslut. De nationella tillsynsmyndigheterna får tillåta en överföring inom en koncern 

genom ett enskilt beslut där koncernen åberopar de bindande företagsinterna reglerna. 

Dock är de bindande företagsinterna reglerna inte accepterade av alla 

medlemsstater.25 

 
                                                
21 Se dataskyddsdirektivet artikel 26(2). 
22 Se dataskyddsdirektivet artikel 26(4). 
23 Kuner (2013), s. 43. 
24 Se dataskyddsdirektivet artikel 26(4). 
25 Hon m.fl. (2014), s. 33 
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De alternativa grunderna enligt 26(2) är ett sätt att komma fram till att en adekvat 

skyddsnivå föreligger genom användandet av adekvata garantier, trots att landet som 

sådant saknar en tillfredsställande lagstiftning. 

 

I det följande avsnittet presenteras det nu ogiltigförklarade Safe Harbor-beslutet. 

Syftet med redogörelsen är att ge en bakgrund till Safe Harbor-beslutet för att sedan i 

kapitel fem gå igenom den dom där Safe Harbor-beslutet ogiltigförklarades.  

2.1.3 Safe Harbor 
Sedan dataskyddsdirektivets införande har kommissionen konstaterat att USA inte 

uppfyller en adekvat skyddsnivå. En överföring till USA som inte grundas på en 

undantagsbestämmelse eller alternativ lösning enligt artikel 26 innebar därför ett 

handelshinder. 26  En överföring av personuppgifter är dock av vikt för de 

transatlantiska förbindelserna samt för den ekonomiska tillväxten. Ett tillåtande av en 

dataöverföring av personuppgifter mellan EU och USA är betydelsefull då de är 

varandras viktigaste handelspartners.27 För att möjliggöra en effektiv överföring av 

personuppgifter och samtidigt upprätthålla ett högt integritetsskydd antogs Safe 

Harbor-principerna genom kommissionens beslut 2000/520/EG av den 20 juli 2000 

(Safe Harbor-beslutet).28 

 
Safe Harbor-principerna var en samling frivilliga regler där amerikanska företag 

genom ett anslutande till principerna åtog sig att leva upp till EU:s integritetskrav för 

att få hantera EU-medborgares information utanför EU eller EES området. EU-

kommissionen hade i Safe Harbor-beslutet fastställt att de av USA:s 

handelsministerium utfärdade principerna, Safe Harbor-principerna, tillämpade i 

enlighet med vägledningen som gavs i ”frågor och svar” (FoS), ansågs säkerställa en 

adekvat skyddsnivå för att överföra personuppgifter till USA från EU eller EES.29 Att 

principerna ansågs säkerställa en adekvat skyddsnivå för att få föra över 

personuppgifter från EU till USA framgick av artikel 1 i Safe Harbor-beslutet. 

Artikeln kom senare att ogiltigförklaras av EU-domstolen (se kapitel 5.2). 

 

                                                
26 Gonzáles Fuster 2014, s. 138f. 
27 COM(2015) 566 final. 
28 Kommissionens beslut 2000/520. 
29 Kommissionens beslut 2000/520/EG, artikel 1. 
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Bakgrunden till principernas införande var att möjliggöra en överföring av 

personuppgifter och upprätthålla ett likvärdigt skydd för sådana uppgifter som 

uppställs i enlighet med EU:s integritetskrav. Trots att både EU och USA delar 

inställningen att stärka sina medborgares integritetsskydd, tillämpar USA ett annat 

tillvägagångssätt.30 USA:s handelsministerium uppger att USA tillämpar ett sektoriellt 

tillvägagångsätt vilket innebär en kombination av lagstiftning, reglering och 

självreglering.31 Sedan EU-domstolen den 6:e oktober 2015 ogiltigförklarat Safe 

Harbor-beslutet anses principerna inte längre utgöra ett adekvat skydd för att en 

överföring ska anses tillåten enligt principerna. 

 

För att en överföring i enlighet med Safe Harbor-principerna tidigare skulle anses 

tillåten, var amerikanska organisationer tvungna att ansluta sig till Safe Harbor-

principerna genom självcertifiering. 32  Amerikanska organisationer som valde att 

ansluta sig till Safe Harbor var tvungna att upprätta en policy där organisationen åtog 

sig att följa sju grundläggande principer. Vidare var organisationer även tvungna att 

offentligt deklarera att de följde principerna. Anslutningen till principerna skedde 

genom att organisationen årligen lämnade in en självcertifiering till det amerikanska 

handelsdepartementet.  

 

EU-medborgares rättsliga skydd för säkerställande av principerna var begränsat till 

den amerikanska federala konkurrensmyndigheten (US Federal Trade Commission). 

Den federala konkurrensmyndigheten hade befogenheter inom 

konsumentskyddsområdet att ingripa mot illojala eller bedrägliga metoder i enlighet 

med Free Trade Commission Act. Myndigheten utredde bristande efterlevnad av 

anslutna företag och företag som oriktigt påstår att de är anslutna utan att så är fallet.33   

 

Redan år 2013 identifierade kommissionen ett antal brister gällande Safe Harbor-

systemet. Vissa dataskyddsmyndigheter inom EU hade uttryckt oro över Safe Harbor-

systemet. Oron var kopplad till principernas vaghet, den höga tilltro som satts till 

självcertifiering och självreglering samt den svaga tillsynen av principerna. 

                                                
30 Se exempelvis amerikanska handelsministeriet samt kommissionens beslut 2000/520. 
31 Bilaga 1, Kommissionens beslut 2000/520/EG 
32 kommissionens beslut 2000/520/EG , artikel 1(2) och 1(3). 
33 COM(2013) 847 final s. 4. 



 17 

Näringslivet hade även uttryckt liknande farhågor. I kommissionens meddelande från 

2013 framhölls att det sedan Edward Snowdens avslöjanden om de amerikanska 

underrättelsetjänsternas övervakning av personer, förelåg en reell risk för 

fragmentisering av principerna.34 Sedan kommissionens meddelande från 2013 i 

vilket man påvisade brister och framförde rekommendationer på vad som behöver 

förbättras, har samtal hållits mellan de amerikanska myndigheterna och 

kommissionen i syftet att försöka förnya systemet för ett överförande av 

personuppgifter till USA. 35 

 

Ogiltigförklarandet av Safe Harbor kan ses som ett tecken på att skyddet för EU-

medborgare då personuppgifter överförs och behandlas utomlands behöver förstärkas. 

Då flödet av personuppgifter över nationsgränserna ökar, har detta bidragit till EU:s 

alltmer intensifierade arbete för att stärka personuppgiftsskyddet ytterligare. Ett 

viktigt arbete för att stärka personuppgiftsskyddet är den nya dataskyddsförordningen. 

År 2018 kommer den nya dataskyddsförordningen att börja tillämpas och ersätta det 

nuvarande dataskyddsdirektivet. I det följande kapitlet redogörs för syftet med den 

nya dataskyddsförordningen samt hur förordningen behandlar 

tredjelandsöverföringar.36  

  

                                                
34 Kommissionens meddelande COM(2013) 847 final s. 5 ff. 
35 Kommissionens meddelande COM(2015) 566 final s.3. 
36 Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen). 
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3. Allmän dataskyddsförordning 

I takt med den snabba tekniska utvecklingen har nya komplexa problem uppstått vid 

hantering av personuppgifter. Den avancerade teknologiska utvecklingen har skapat 

nya sätt att sprida, samla in och lagra information. Förändringen har skapat en 

inkongruens mellan den rådande tekniken och dagens dataskyddsregler. För att 

åtgärda denna brist beslutade kommissionen, Europaparlamentet och EU:s ministerråd 

den 15 December 2015, att införa en ny dataskyddsförordning. Den nya 

dataskyddsförordningen är formellt antagen och ska börja tillämpas från den 25 maj 

2018 och ska ersätta det nu gällande dataskyddsdirektivet.37  

 

I de följande avsnitten kommer dataskyddsförordningens syfte och grunder för 

tredjelandsöverföringar att behandlas. Syftet med behandlingen är avslutningsvis att 

se om det genom den nya förordningen går att åskådliggöra hur EU har tänkt hantera 

tredjelandsöverföringar år 2018 och om det i denna kontext går att utröna EU:s syn på 

standardavtalsklausulerna. 

3.1 Allmänt om förslagets syfte och innehåll 

Syftet med förordningen är att uppdatera dataskyddsreglerna i takt med den nya 

tekniken, men även att skapa en enhetlig reglering genom en förordning där alla 

länder inom EU och EES åtnjuter samma standardiserade skydd. 38  Då varje 

medlemsstat har genomfört dataskyddsdirektivet genom införandet av nationella 

bestämmelser har en bristande enhetlighet uppstått.39 Ett införande av en förordning 

beräknas innebära en ökad effektivitet för hantering samt efterlevnad för företag med 

gränsöverskridande verksamhet. 

 

Trots att förordningen till stor del bygger på dataskyddsdirektivets grunder och 

innehåll, innebär förordningen en del nya regleringar och ändringar.40 Förordningen 

ska förutom att stärka den inre marknaden, även fokusera på att stärka individers 
                                                
37 Artikel 99 allmän dataskyddsförordning 
38 skäl 7. Fortsättningsvis kommer hänvisning till EU även innefatta EES.   
39 Kommissionens meddelande COM(2012) 9 final, s. 4ff. 
40 Se bl.a. Kommittédirektiv 2016:15 och dataskyddsdirektivets inledande skäl. 
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rättigheter genom en ökad kontroll av personuppgifter. En ökad kontroll innebär att 

individer kommer att kunna kontrollera sina personuppgifter och lättare få tillgång till 

informationen. Kontrollen ska även innefatta ett ökat skydd vid överföring, 

bearbetning och lagring, oavsett var personuppgifterna skickas och behandlas.41  

 

Regleringen av tredjelandsöverföringar i den nya dataskyddsförordningen är i 

grunden densamma som dataskyddsdirektivet men kommer även att innebära en del 

förändringar av den befintliga regleringen. Förordningens femte kapitel innehåller de 

regler som kommer att gälla vid överföring till tredjeland. Artikel 44 i förordningen 

uppställer en allmän princip att överföring av personuppgifter som är under 

behandling eller är avsedda att behandlas efter att de överförts till ett tredjeland eller 

internationell organisation, enbart får ske under vissa förutsättningar. 

Förutsättningarna är att den registeransvarige och registerföraren uppfyller villkoren 

som uppställs enligt kapitel 5 i förordningen. Den allmänna principen gäller även 

vidare överföringar av personuppgifter från tredjeländer eller internationella 

organisationer till ett annat tredjeland eller annan internationell organisation.42 

 

Det kommer att finnas tre olika sätt att överföra personuppgifter på enligt den nya 

förordningen. Det första är en överföring på grundval av ett beslut om en adekvat 

skyddsnivå från kommissionen enligt artikel 45.43 Det andra sättet är genom en 

överföring som omfattas av lämpliga skyddsåtgärder. En lämplig skyddsåtgärd är 

bland annat användandet av standardavtalsklausuler eller BCR vid en överföring.44 I 

det fall ett land inte lever upp till en adekvat skyddsnivå eller att en överföring 

grundar sig på användandet av skyddsåtgärder eller bindande företagsbestämmelser 

kan en överföring ske enligt de särskilt uppställda undantagen i artikel 49. Ett 

undantag kan till exempel vara att den registrerade uttryckligen har samtyckt till att 

uppgifterna får överföras.45 Nedan ska redogöras för ett adekvat skydd enligt den nya 

dataskyddsförordningen samt vad denna förändring kan tänkas medföra. 

                                                
41 Kommissionens ”Frequently asked questions, data protection reform” 2012. 
42 Se allmän dataskyddsförordning artikel 44. 
43 Ibid, artikel 45. 
44 Ibid, artikel 46. 
45 Ibid, artikel 47 och 49. 
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3.1.1 En adekvat skyddsnivå enligt den nya förordningen 
Artikel 45 i dataskyddsförordningen reglerar överföring på grundval av ett beslut om 

adekvat skyddsnivå. Förordningen uppställer dock en mer detaljerad reglering än 

dataskyddsdirektivet. Enligt artikel 45(1) får personuppgifter överföras till ett 

tredjeland eller en internationell organisation om kommissionen har beslutat att ett 

tredjeland, organisation, territorium eller specificerade sektorer i det tredjelandet 

säkerställer en adekvat skyddsnivå. Kommissionens befogenhet har således 

utvidgats.46 

 

I artikel 45(2) framgår vad kommissionen särskilt bör beakta vid en bedömning 

huruvida ett tredjeland eller en internationell organisation säkerställer en adekvat 

skyddsnivå. Här nämns exempelvis rättsstatsprincipen, respekten för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna, allmän lagstiftning och landets 

allmänna säkerhet. Vidare framgår att kommissionen även särskilt bör beakta hur 

offentliga myndigheter i tredjeland genom lagstiftning kan få tillgång till 

personuppgifter och om det finns verkställbara rättigheter för de registrerade samt en 

rätt till rättslig prövning. Det ska även finnas oberoende tillsynsmyndigheter i det 

tredjelandet. 47  För att upprätthålla tillsynen efter kommissionens beslut om det 

föreligger en adekvat skyddsnivå har en översynsmekanism införts. Mekanismen går 

ut på att det tredjelandet eller organisationen ska genomgå en granskning, minst vart 

fjärde år. I granskningen ska all relevant utveckling i det tredjelandet eller 

organisationen beaktas.48 

 

I det fall kommissionen inte beslutar att ett tredjeland eller en internationell 

organisation lever upp till en adekvat skyddsnivå enligt artikel 45 får personuppgifter 

endast överföras efter att det tredjelandet eller organisationen vidtagit lämpliga 

skyddsåtgärder, med stöd av exempelvis bindande företagsbestämmelser eller 

standardavtalsklausuler. 49  Lämpliga skyddsåtgärder består av ett användande av 

alternativa lösningar likt de som uppställs enligt dataskyddsdirektivet (se kapitel 2.1.2 

och 6).  

                                                
46 Ibid, artikel 45(1). 
47 Ibid, artikel 45(2) (a) och (b). 
48 Ibid, artikel 45(3). 
49 Ibid, artikel 46. 
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Trots att förordningen bygger på samma principer som direktivet förekommer en del 

förändringar. En förändring är strukturen av de regler som möjliggör en överföring till 

tredjeland. Den nya förordningen inför en allmän princip att den registeransvarige och 

registerföraren måste uppfylla alla villkor som uppställs enligt kapitel 5 i 

förordningen.50 En överföring enligt den nya förordningen är giltig om den utförs till 

följd av ett beslut om en adekvat skyddsnivå, användningen av lämpliga 

skyddsåtgärder eller i sista hand vid tillämpning av undantag enligt artikel 49. 

3.1.2 Överföring som omfattas av lämpliga skyddsåtgärder 
I det fall kommissionen inte beslutat att ett tredjeland eller en internationell 

organisation lever upp till en adekvat skyddsnivå får personuppgifter endast överföras 

då en registeransvarig eller en registerförare har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder.51 

Uppställandet av skyddsåtgärder för att leva upp till en adekvat skyddsnivå kan 

jämföras med dataskyddsdirektivets begrepp garantier. Utöver att vidta lämpliga 

skyddsåtgärder, måste det finnas lagstadgade rättigheter för de registrerade, liksom att 

det måste finnas effektiva rättsmedel i det tredjelandet. 52  Sådana lämpliga 

skyddsåtgärder kan bestå av bindande företagsregler, standardiserade 

dataskyddsbestämmelser eller skyddsåtgärder i form av avtalsklausuler mellan den 

registeransvarige eller registerföraren och den registeransvarige, registerföraren eller 

mottagaren av personuppgifter i det tredjelandet eller den internationella 

organisationen. I dataskyddsförordningen har de bindande företagsbestämmelserna 

givits uttryckligt stöd. 53  Införandet av en uttrycklig bestämmelse att bindande 

företagsbestämmelser är tillämpliga, medför att denna överföringsgrund är tillgänglig 

för företag inom alla medlemsstater, vilket tidigare inte var fallet.54 

 

Standardiserade dataskyddsbestämmelser kan innebära att bland annat ett förlitande 

på standardavtalsklausuler. Standardiserade dataskyddsbestämmelser, såsom 

standardavtalsklausuler kan enligt den nya förordningen antas direkt av 

                                                
50 Kuner (2013), s.47. 
51 Se allmän dataskyddsförordning artikel 46(1). 
52 Ibid, artikel 46(1). 
53 Ibid, artikel 47.  
54 Se kapitel 2.1.2 
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kommissionen 55  eller av en tillsynsmyndighet och därefter godkännas av 

kommissionen. 56  Att en bestämmelse kan antas av kommissionen står i 

överensstämmelse med bland annat artikel 26(4) i dataskyddsdirektivet. Förändringen 

att även tillsynsmyndigheter kan anta exempelvis standardavtalsklausuler är en 

utvidgning av den gällande regleringen i dataskyddsdirektivet. Kritik har riktats mot 

denna rätt av tillsynsmyndigheternas beslutanderätt. Kritiker har argumenterat att 

tillsynsmyndigheternas rätt att godkänna standardavtalsklausuler i teorin kan ge 

upphov till att standardklausuler anpassas efter de olika medlemsstaterna. De 

nationella tillsynsmyndigheterna måste besluta i enlighet med gällande rätt, men trots 

detta argumenteras att det potentiellt kan medföra att harmoniseringen, som 

datsskyddsförordningen syftar till, i viss grad motverkas. Trots att ett beslut antas av 

en tillsynsmyndighet som sedan godkänns av kommissionen, kan regeln potentiellt 

leda till att företag etablerade i tredjeländer fattar strategiska beslut efter vad som är 

mest gynnsamt för företaget. 57  

 

Den nya förordningen bekräftar att beslut om en adekvat skyddsnivå samt 

standardavtalsklausulerna är tänkta att fortsätta vara tillämpliga.58 Det kan dock 

ifrågasättas huruvida kommissionens standardavtalsklausuler lever upp till de nya 

bestämmelserna i den nya dataskyddsförordningen och om dessa måste anpassas till 

den nya dataskyddsförordningen.   

3.1.3 Överföringar och utlämnanden som inte är tillåtna enligt EU-
rätten 

En nyhet enligt den nya dataskyddsförordningen är införandet av artikel 48 vilket 

reglerar överföringar och utlämnanden som inte är tillåtna enligt EU-rätten. Artikeln 

stadgar att om ett domstolsbeslut eller beslut från en myndighet i ett tredjeland, kräver 

att en registeransvarig och en registerförare, måste överföra eller lämna ut 

personuppgifter får det endast genomföras om det grundar sig på en internationell 

överenskommelse. En sådan internationell överenskommelse ska ske genom 

exempelvis avtal om ömsesidig rättslig hjälp mellan det tredjelandet och EU, eller en 

medlemsstat, utan att det påverkar andra grunder för överföring. Denna reglering är 

                                                
55 Se allmän dataskyddsförordning artikel, artikel 46(2)(c). 
56 Ibid, 46(2)(d). 
57 Rauhofer & Bowden (2013), s. 10.  
58 Kuner (2013), s. 47. 
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till för att säkerställa en hög rättssäkerhet för EU-medborgare då en behandling av 

personuppgifter sker utanför EU. I en sådan situation där exempelvis amerikansk 

lagstiftning ålägger ett företag enligt myndighetsbeslut att lämna ut information är 

detta inte tillåtet om det inte finns stöd i en överenskommelse. Denna reglering 

kommer med stor säkerhet innebära en förstärkning av det grundläggande 

rättighetsskyddet som uppställs för enskilda inom EU, i specifik bemärkelse skyddet 

för den personliga integriteten.59 Skyddet för den personliga integriteten gås igenom i 

nästa kapitel. 

3.2 Reflektioner 

I avsnittet har den nya dataskyddsförordningens reglering för tredjelandsöverföringar 

presenterats. Sammanfattningsvis bygger den nya dataskyddsförordningen på samma 

principer som dataskyddsdirektivet vid en tredjelandsöverföring. Dock har en 

utvidgning skett och kommissionen kan även besluta att en organisation, specifikt 

territorium eller specificerade sektorer inom ett tredjeland säkerställer en adekvat 

skyddsnivå. I dataskyddsförordningen får personuppgifter överföras till ett tredjeland 

vid ett säkerställande av lämpliga skyddsåtgärder. Lämpliga skyddsåtgärder åsyftas 

liknande innebörd som tillräckliga garantier enligt dataskyddsförordningen.  

 

Det som däremot framgår av den nya dataskyddsförordningen är att alternativa 

grunder för en överföring till ett tredjeland kommer finnas kvar. Bindande 

företagsregler har införts genom en uttrycklig benämning. Att 

dataskyddsförordningen behandlar bindande företagsinterna regler samt 

standardavtalsklausuler innebär dock att det är instrument som inte är tänkta att tas 

bort. Ett behållande av dessa instrument kan vara ett tecken på avsaknaden av andra 

alternativ vid överföring av personuppgifter. Men även att det är tänkt att dessa 

alternativa grunder ska behållas och utvecklas i takt med resterande reglering. I det 

fall standardavtalsklausulerna inte kommer att ogiltigförklaras, bör dem i vart fall 

uppdateras för att överensstämma med den nya dataskyddsförordningen.    

                                                
59 Se dataskyddsförordningen, skäl 115. 
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4. Skyddet för den personliga integriteten 

För att leva upp till viktiga rättigheter och värderingar, är det viktigt att skyddet 

upprätthålls i takt med den ökade globaliseringen. Vid en överföring av 

personuppgifter utanför EU:s geografiska gränser måste EU-medborgares 

grundläggande skydd för den personliga integriteten tillförsäkras.60 Skyddet för den 

personliga integriteten är en grundläggande mänsklig rättighet i Europa som ska gälla 

för alla. Betydelsen av den grundläggande rättigheten till skydd av personuppgifter 

bekräftades ånyo i Schrems-domen. Domen påvisar att integritetsskyddet ska gälla för 

alla EU-medborgare, även i USA.61  

 

Följande kapitel redogör för det fundamentala rättighetsskydd till skydd för den 

personliga integriteten som ska tillförsäkras EU-medborgare vid en överföring av 

personuppgifter. Dock är integritetsskyddet en relativ rättighet som medför att 

skyddet kan inskränkas. Frågan om vad som anses vara en berättigad inskränkning av 

integritetsskyddet har fått allt större betydelse då myndigheter har givits allt större 

befogenheter att genom exempelvis användandet av hemliga tvångsmedel för att 

utreda brottslighet.62 Rätten till den personliga integriteten i denna framställning ska 

förstås som ett samlingsbegrepp, som grundar sig på skydden som uppställs i artikel 8 

i Europakonventionen och artikel 7 och 8 i EU-stadgan. 

4.1 Europakonventionen 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (Europakonventionen) antogs år 1950. På initiativ av 

Europarådet, bestående av tio västeuropeiska stater, utarbetandes och antogs 

konventionen som en motreaktion till andra världskrigets övergrepp mot enskilda 

personer. Konventionens syfte är att tillerkänna enskilda individer ett effektivt 

rättighetsskydd. Alla medlemsländer inom EU är anslutna till Europakonventionen. 

EU:s institutioner och organ ska respektera Europakonventionens uppställda 

                                                
60 COM(2012) 9 final, s.10. 
61 COM(2015) 566 final s.2. 
62 Artikel svensk juristtidning, Ludvig Beckman, 2006.   
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rättigheter och förtydliga skyddet genom EU:s rättighetsstadga. I praktiken är det inte 

ovanligt att EU-domstolen hänvisar till Europakonventionen i sina domar. För 

efterlevnaden av Europakonventionen finns en oberoende domstol, Europeiska 

domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen). Enskilda personer, 

organisationer eller grupper kan vända sig till domstolen med klagomål i fall då 

konventionen inte efterlevs och domstolens domar är rättsligt bindande för de 

anslutna konventionsstaterna. 63 EU-domstolen har i viss mån utöver att ha hänvisat 

till Europakonventionen i vissa domar, även använt Europadomstolens tolkning av 

Europakonventionen.64 EU-domstolen har dock ingen uttrycklig skyldighet att följa 

Europadomstolens praxis65. 

4.1.1 Integritetsskyddet enligt Europakonventionen 
Europakonventionen skyddar den personliga integriteten inom Europa som en 

grundläggande rättighet. Artikel 8(1) i Europakonventionen stipulerar att var och en 

har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.  

 

Artikel 8 i Europakonventionen är en relativ rättighet vilket framgår av artikel 8(2) i 

konventionen. Inskränkningen innebär att en offentlig myndighet endast får inskränka 

rätten till privatliv då det finns stöd i lag samt under vissa angivna förutsättningar. 

Förutsättningarna är förutom stöd i lag då ”det i ett demokratiskt samhälle är 

nödvändigt med hänsyn till statens 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.”66 

4.1.2 Europakonventionens extraterritorialitet 
Enligt artikel 1 i Europakonventionen tillförsäkras var och en som befinner sig under 

en konventionsstats jurisdiktion, de fri- och rättigheter som uppställs i konventionen 

inom statens territorium. Denna suveränitetsprincip innebär att de anslutande staterna 

måste tillförsäkra enskilda mänskliga rättigheter territoriellt.67 Europadomstolen har 

                                                
63 Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, Hans Danelius, s.247 ff. 
64 Nilsson och Lundberg, Europarätten - En introduktion till EU- rätten och Europakonventionen, 4 
uppl., Stockholm: Jure Förlag, 2010, s. 97 ff. 
65 Nilsson & Lundberg, s. 114. 
66 Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, Hans Danelius, s.351 ff. 
67 Artikel 1, Europakonventionen och s.41 ff. mänskliga rättigheter i europeisk praxis, Hans 
Danelius.Se även Europadomstolens avgörande i Bankovic m.fl. mot Belgien. 
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uttryckt att Europakonventionen enligt huvudregeln är territoriellt tillämpbar, dock 

har domstolen på senare tid uttryckt att konventionen även kan ha en extraterritoriell 

rättsverkan i exceptionella fall. De exceptionella fall där konventionen fått en 

extraterritoriell rättsverkan av Europadomstolen har varit typfall som berör 

exempelvis då utländska medborgare riskerar utvisning eller utlämning där en konkret 

risk föreligger att individen får konventionen kränkt eller i fall där utlänning fängslats 

på annan stats territorium och får sina rättigheter kränkta. De typfall där 

Europadomstolen har tillerkänt en extraterritoriell verkan är av en annan karaktär till 

skillnad från skyddet för den personliga integriteten vid behandling av 

personuppgifter. Rättsläget är således oklart gällande hur långt det extraterritoriella 

skyddet enligt Europakonventionen sträcker sig till ett tredje land. Det kan tänkas att 

denna fråga kommer att prövas inom snar framtid med tanken på den globala 

digitaliseringen68   

4.2 Rättighetsstadgan 

Med hänsyn till enskilda personers skydd för den personliga integriteten, regleras det 

grundläggande skyddet för enskilda personers rättigheter till den personliga 

integriteten i Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna från 

2012, den s.k. rättighetsstadgan. Rättighetsstadgans artiklar till skydd för den 

personliga integriteten liknar till stor del Europakonventionens och kan beskrivas som 

en samling av rättigheter som återfinns genom EU-domstolens praxis och genom EU-

fördragen. Stadgan gäller för alla medlemsländer och är sedan 2009 juridiskt 

bindande genom Lissabonfördragets ikraftträdande. Rättighetsstadgan är således ett 

rättighetsskydd som tillerkänns enskilda individer gentemot EU. Rättighetsstadgan 

ingår därmed i primärrätten och bestämmelserna ska efterlevas inom unionsrättens 

område av medlemsstater men även av Unionens egna institutioner och organ. 69 

4.2.1 Integritetsskyddet enligt rättighetsstadgan  
I enlighet med artikel 7 rättighetsstadgan har var och en rätt till respekt för sitt 

privatliv och familjeliv, sin bostad och sina kommunikationer. Artikel 7 i 

rättighetsstadgan överensstämmer med artikel 8 i Europakonventionen, vilket framgår 

                                                
68 Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, Hans Danelius, s.320 ff. 
69 Dock har Storbritannien och Polen medgivits undantag. 



 27 

av artikel 52(3) i rättighetsstadgan. Av artikeln framgår att rättigheter som enligt 

rättighetsstadgan motsvarar rättigheter som garanteras av Europakonventionen ska ha 

samma innebörd och räckvidd som i Europakonventionen. Dock får rättighetsstadgan 

tillförsäkra ett mer långtgående skydd. 

 

 I rättighetsstadgan har var och en rätt till ”kommunikation” vilket ersatt 

Europakonventionens ”korrespondens”. Anledningen till ersättandet härleds till 

ambitionen om hänsynstagande till den teknologiska utvecklingen.70  

 

Utöver rättigheten till privatliv, föreskrivs även en rättighet till skydd för 

personuppgifter enligt artikel 8(1) rättighetsstadgan. Denna rättighet ger en uttrycklig 

rätt till skydd för personuppgifter. Enligt artikel 8(2) i rättighetsstadgan ska 

personuppgifter behandlas lagenligt för bestämda ändamål och med den enskildes 

samtycke eller annan legitim och lagenlig grund. Vidare ska var och en ha rätt att 

kunna ta del av insamlade uppgifter som berör denne. En oberoende myndighet ska 

kontrollera att dessa regler efterlevs (artikel 8(3) i rättighetsstadgan).  

 

EU-domstolen har uttalat att rätten till respekt för privatlivet vad avser behandling av 

personuppgifter, vilket erkänts i artiklarna 7 och 8 i stadgan, omfattar varje uppgift 

som rör en fysisk person som är namngiven eller som på annat sätt kan identifieras.71 

Därmed tillerkänns alla individer rätten till den personliga integriteten inom EU 

oaktat om individen i fråga inte är EU-medborgare. 

4.2.2 Inskränkningar i rättighetsstadgan 
Begränsningar i utövandet av artikel 7 och 8 i rättighetsstadgan är begränsat enligt 

artikel 52(1) i stadgan. Rättighetsstadgans artikel 7 och 8 är därmed inte absoluta 

rättigheter. Likt Europakonventionens inskränkning enligt artikel 8(2) får en 

begränsning endast ske då det är föreskrivet i lag. Utöver föreskrivandet i lag ska 

begränsningen vara förenlig med det väsentliga innehållet i rättigheterna. En 

begränsning får endast utföras mot iakttagande av proportionalitetsprincipen vilket 

innebär att begränsningen måste vara nödvändig och måste faktiskt svara mot mål av 

                                                
70 Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, Hans Danelius, s.280 ff. 
71 De förenade målen C-92/09 och C-93/09, Volker und Markus Schecke och Eifert, p.52 
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allmänt samhällsintresse som erkänns av EU eller behovet av skydd för andra 

människors rättigheter och friheter.72 

4.2.3 Rättighetsstadgans extraterritorialitet 
Enligt rättighetsstadgan återfinns inte någon motsvarighet till artikel 1 i 

Europakonventionen. Däremot framgår rättighetsstadgans tillämpningsområde enligt 

artikel 51(1) vilket begränsar tillämpningen till enbart EU-rätten. Bestämmelserna i 

rättighetsstadgan riktar sig till unionens institutioner, organ och byråer samt till 

medlemsstaterna vid tillämpningen av unionsrätten. Institutionerna, organen, byråerna 

och medlemsstaterna måste därför respektera rättigheterna, iaktta principerna och 

främja tillämpligheten av dem i enlighet med sina respektive befogenheter och under 

iakttagande av gränserna för unionens befogenheter enligt fördragen. Av artikel 51(2) 

följer att stadgan inte är någon utvidgning av tillämpningsområdet för unionsrätten 

utanför unionens befogenheter, att den varken medför någon ny befogenhet eller 

någon ny uppgift för unionen och ändrar heller inte de befogenheter och uppgifter 

som fastställs i fördragen. Rättighetsstadgan har således verkan där unionsrätten är 

tillämpbar, vilket innebär att då unionsrätten tillämpas utanför EU eller EES bör även 

stadgan få en extraterritoriell verkan.  

4.3 Reflektioner 

I takt med att flödet av personuppgifter har ökat, har även behovet att skydda 

enskildas personliga integritet vid en överföring vuxit. Den inre marknaden tillåter att 

personuppgifter fritt får överföras mellan medlemsstaterna, men enbart då hänsyn tas 

till de grundläggande rättigheterna. Skyddsintresset för EU-medborgares 

integritetsskydd har blivit särskilt viktigt vid en tredjelandsöverföring. Detta innebär 

att skyddsintresset ställs mot ett kommersiellt intresse som uppstår vid exempelvis ett 

företags vinstintresse och globala expandering.  

 

Rättighetsstadgan ska efterlevas även av Unionens egna institutioner och organ vilket 

innebär att rättighetsstadgans artiklar till skydd för den personliga integriteten ska 

efterlevas och tillämpas av bland annat kommissionen. Att rättighetsstadgan har 

verkan där unionsrätten är tillämpbar kan vidare ses som att skyddet ska upprätthållas 
                                                
72 Se rättighetsstadgan artikel 52(1). 
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och tillämpas även utanför EU och EES, vid exempelvis ett användande av alternativa 

grundvalar enligt dataskyddsdirektivet. En diskrepans av denna regel uppstår i fall då 

det exempelvis framgår att ett kommissionsbeslut anses förenligt med 

dataskyddsdirektivet och rättighetsstadgan, men så inte är fallet. Fram till 

ogiltigförklarandet av ett beslut anses beslutet tillämpligt även om det i själva verket 

skulle strida mot grundläggande rättigheter såsom skyddet för den personliga 

integriteten enligt rättighetsstadgan. Vid en inskränkning av den personliga 

integriteten måste en begränsning ske mot bland annat iakttagande av 

proportionalitetsprincipen vilket innebär att en eventuell begränsning måste vara 

nödvändig.  
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5. Schrems-domen  

Den 6:e oktober 2015 ogiltigförklarade EU-domstolen Safe Harbor- beslutet i målet 

Schrems. Safe Harbor-beslutet hade tidigare möjliggjort överföringar av 

personuppgifter från EU och EES till USA. Tusentals amerikanska företag var 

tidigare anslutna till Safe Harbor-principerna, bland annat stora internetföretag såsom 

Google, Facebook, Microsoft, Apple och Yahoo.73 I takt med att antalet anslutna 

företag ökade, blev fler och fler personuppgifter tillhörande de anslutna företagens 

användare i Europa, föremål för överföring och behandling i USA. Safe Harbor hade 

under en längre tid varit föremål för kritik, bland annat av kommissionen och 

tillsynsmyndigheter inom EU. Kritiken hade berört frågor som ofta hänfördes till 

beslutets förenlighet med den enskildes skydd för den personliga integriteten.74 

5.1 Bakgrund 

Ett väl fungerande system för att kunna föra över personuppgifter till ett tredjeland 

såsom USA är särskilt viktigt för att tillförsäkra EU-medborgare ett högt 

uppgiftsskydd utanför EU:s geografiska gränser. Att upprätthålla ett system som 

tillförsäkrar ett tillförlitligt skydd av personuppgifter i enlighet med det uppgiftsskydd 

som krävs av unionsrätten ligger i företag och organisationers intresse, inte minst 

utifrån ett handelspolitiskt perspektiv. Det ursprungliga målet med Safe Harbor-

beslutet var att tillförsäkra EU-medborgare ett kontinuerligt uppgiftsskydd, 

rättssäkerhet och fria dataflöden mellan EU och USA.75 

 

År 2013 meddelade kommissionen att amerikanska företag inte införlivat Safe 

Harbor-principerna på ett korrekt sätt och att det brister i den faktiska tillämpningen 

av principerna. 76 Kritik riktades även mot det faktum att det i bilaga I till Safe 

Harbor-beslutet framgick att efterlevnaden av principerna kunde begränsas av 

amerikanska myndigheter med hänsyn till den nationella säkerheten. 77  Denna 

                                                
73 Kommissionens meddelande COM(2015) 566 final, s. 1ff. 
74 Kommissionens meddelande COM(2013) 847 final, s. 5ff. 
75 Kommissionens meddelande COM(2013) 846 final, s. 5f. 
76 Kommissionens meddelande COM(2013) 847 final, s.19. 
77 Bilaga I till kommissionens beslut 2000/520. 
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undantagsbestämmelse hade medfört att amerikanska underrättelsetjänster fått tillgång 

till europeiska personuppgifter på ett sätt som inte var förenligt med skyddet för den 

personliga integriteten inom EU.78 Denna kritik hade även uppmärksammats genom 

Edward Snowdens avslöjanden om den amerikanska National Security Agency 

(NSA:s) övervakning och insamling av underrättelseinformation.   

 

Till följd av Edward Snowdens avslöjanden, ingav den österrikiska medborgaren 

Maximillian Schrems (Schrems) en anmälan den 25:e juni 2013 till den irländska 

dataskyddsmyndigheten. Schrems begärde att dataskyddsmyndigheten skulle förbjuda 

Facebook Ireland, dotterbolag till det amerikanska bolaget Facebook Inc. att föra över 

hans personuppgifter till moderbolaget i USA. Personuppgifter som lämnas ut från 

EU-medborgare på Facebook överförs helt eller delvis till Facebook Inc:s servrar i 

USA där uppgifterna lagras och behandlas. Schrems ansåg att amerikansk lagstiftning 

och praxis inte ger ett tillräckligt adekvat skydd i enlighet med artikel 25 i 

dataskyddsdirektivet mot de amerikanska underrättelsetjänsternas övervakning av 

personuppgifter som överförs till USA.79 

 

Dataskyddsmyndigheten avslog anmälan och fallet togs upp till prövning av den 

irländska domstolen. Den irländska domstolen påpekade att Schrems i själva verket 

hävdat att kommissionens beslut att USA genom Safe Harbor-principerna uppfyller 

en adekvat skyddsnivå, är olagligt. Enligt domstolen uppfyllde inte Safe Harbor-

beslutet rättighetsstadgas artiklar 7 och 8 till skydd för personuppgifter och 

privatlivet.80  Domstolen ansåg att respekten för privatlivet och de grundläggande 

värderingar som återfinns inom unionen raseras i det fall en myndighet inte behöver 

anföra sakliga skäl och utan att ställa tillräckliga kontrollerbara garantier vid åtkomst 

av elektroniska uppgifter. Storskalig och ospecifik åtkomst, ansågs av domstolen inte 

enbart strida mot mänskliga rättigheter och irländsk grundlag, utan även mot 

proportionalitetsprincipen. Därmed beslutade den irländska domstolen att 

vilandeförklara målet och inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen.  

                                                
78  Kommissionens meddelande COM(2013) 847 final, s. 17. 
79 Mål C-362/14 Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, p. 26-28. 
80 Se rättighetsstadgan artikel 7 och 8. 
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5.2 EU-domstolens ogiltigförklarande av Safe Harbor-
beslutet 

I det aktuella målet begärde den irländsk domstolen ett förhandsavgörande från EU-

domstolen där de ställde frågor rörande tillsynsmyndigheternas befogenheter att 

granska och avbryta en överföring.81  Trots frågeställningarna tog EU-domstolen även 

ställning till själva giltigheten av kommissionens beslut att Safe Harbor-principerna 

tillförsäkrar en adekvat skyddsnivå. I det följande kommer endast giltigheten av Safe 

Harbor-beslutet att presenteras. Giltigheten av kommissionens beslut prövades enligt 

dataskyddsdirektivet och rättighetsstadgans regler till skydd för den personliga 

integriteten. 82 

 

Kommissionen hade enligt artikel 1 i Safe Harbor-beslutet fastställt att Safe Harbor-

principerna tillämpade i enlighet med FoS, ansågs säkerställa en adekvat skyddsnivå 

för att få föra över personuppgifter från EU till organisationer etablerade i USA.83 

EU-domstolen konstaterade att det i dataskyddsdirektivet inte framgick någon 

egentlig definition av begreppet adekvat skyddsnivå, men att det är den interna 

lagstiftningen och landets internationella förpliktelse som ska upprätthålla en 

väsentlig likvärdig skyddsnivå som uppställs för den personliga integriteten i EU.84  

 

Safe Harbor-principerna var enligt beslutet tillämpbara på de amerikanska företag och 

organisationer som genom certifiering anslutit sig till principerna.85 Att företag och 

organisationer var bundna av principerna i enlighet med beslutet innebar inte att de 

amerikanska myndigheterna därmed också var bundna av att följa beslutet.86 EU-

domstolen konstaterade därför att kommissionen undersökt Safe Harbor-principerna 

men inte huruvida landets lagstiftning och förpliktelser upprätthåller en likvärdig 

skyddsnivå.87 Av bilaga I till Safe Harbor-beslutet framgick att tillämpningen av Safe 

Harbor-principerna kunde begränsas till vad som var nödvändigt för att uppfylla krav 

                                                
81 Mål C-362/14 Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, p. 36.  
82 Ibid, p. 67. 
83 artikel 1 kommissionens beslut 2000/520/EG 
84 Mål C-362/14 Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, p. 70 och 73.  
85 Ibid, p. 80 och kommissionens beslut 2000/520/EG  artikel 1(2) och 1(3). 
86 Mål C-362/14 Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, p. 82. 
87 Ibid, p. 83. 
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i fråga om nationell säkerhet, allmänintresset och rättsefterlevnaden. Denna 

begränsning innebar att anslutna amerikanska företag hade en skyldighet enligt 

amerikansk lag att frångå Safe Harbor-principerna i vissa fall. 88  Domstolen 

konstaterade därmed att inskränkningen enligt bilaga I var av generell beskaffenhet 

och möjliggör ingrepp i de grundläggande rättigheterna då en begränsning av 

principerna kan ske på grund av nationell säkerhet, allmänintresset eller intern 

lagstiftning i USA.89  

 

Vid ett ingrepp av rättighetsstadgans artiklar till skydd för den personliga integriteten 

konstaterade domstolen att bestämmelser i unionslagstiftning måste vara tydliga och 

precisa så att omfattningen och tillämpligheten framgår. Bestämmelsen måste även ha 

fastslagna minimikrav så att den som personuppgifterna berör säkerställs tillräckliga 

garantier som ger ett effektivt skydd av uppgifterna mot missbruk och otillåten 

åtkomst.90 Vidare konstaterade domstolen att ”…begränsningarna av skyddet för 

personuppgifter ska inskränkas till vad som är strängt nödvändigt”.91 Inskränkningen 

enligt bilaga I var av generell beskaffenhet då den amerikanska lagstiftning inte hade 

begränsat sin åtkomst till vad som är strängt nödvändigt då den tillät lagring av 

personuppgifter utan att bland annat motivera vad ingreppet, åtkomsten eller 

användningen av uppgifterna innebar.92 Kommissionen hade inte angivit i beslutet att 

den amerikanska interna lagstiftningen eller de internationella förpliktelser som 

åligger landet, säkerställer en likvärdig skyddsnivå till skydd av de grundläggande 

rättigheterna.93 

 

Enligt Safe Harbor-beslutet var säkerställandet av principerna begränsat till 

kommersiella tvister hos den amerikanska federala konkurrensmyndigheten. EU-

domstolen konstaterade således att den grundläggande rättigheten till effektivt 

domstolsskydd kränkts då det inte föreskrivits någon möjlighet för enskilda att 

                                                
88 Ibid, p. 84. 
89 Ibid, p. 85-87. 
90 Ibid, p. 91. 
91 Ibid, p. 92. 
92 Ibid, p. 93. 
93 Ibid, p. 97. 
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använda rättsmedel för att erhålla tillgång till, rätta eller radera uppgifter som rör dem 

då en unionsrättslig, garanterade fri-och rättigheter kränkts.94 

 

Kommissionen ansågs inte ha utfört en korrekt och fullständig bedömning när den 

kom fram till att tillämpning av principerna garanterade en adekvat skyddsnivå. EU-

domstolen fann, utan att undersöka innehållet i Safe Harbor-principerna, att dessa var 

ogiltigt då kraven som framgår av artikel 25(6) i dataskyddsdirektivet jämfört med 

rättighetsstadgans skydd för den personliga integriteten och rätten till effektivt 

domstolsskydd, åsidosatts.95 EU-domstolen valde att ogiltigförklara hela Safe Harbor-

beslutet. En överföring av personuppgifter till USA från EU är således förbjuden 

enligt huvudregeln då Safe Harbor-beslutet inte längre anses tillförsäkra en adekvat 

skyddsnivå.96  

5.3 Rättsläget efter Schrems-domen 

Efter ogiltigförklarandet av Schrems-domen kunde företag och organisationer inte 

längre stödja en överföring av personuppgifter på Safe Harbor-principerna. Tiden från 

ogiltigförklarandet den 6 oktober 2015 fram till den 12 juli 2016 då kommissionen 

publicerade sitt beslut angående det nya ramverket Privacy Shield var företag tvungna 

att stödja en överföring på andra alternativa rättsliga grunder för att möjliggöra en 

överföring av personuppgifter från EU eller EES till USA.  

 

Artikel 29-gruppen gick efter ogiltigförklarandet ut med en rekommendation till 

företag och organisationer att se över om det fanns andra legala eller tekniska sätt att 

föra över uppgifter som kunde minimera risken att ett tillräckligt skydd inte 

upprätthålls vid en överföring. Tillsvidare rekommenderade Artikel 29-gruppen att 

företag i synnerhet kunde stödja sig på alternativa lösningar genom att använda sig av 

exempelvis standardavtalsklausuler och företagsinterna regler. Artikel 29-gruppen 

anförde att domens betydelse för standardavtalsklausuler och företagsinterna regler 

                                                
94 Ibid, p. 95. 
95 Ibid, p. 98. 
96 Ibid, p. 105-106. 
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kommer att utredas av Artikel 29-gruppen då Safe Harbor-beslutet kan ha en 

betydelse för tolkningen av dessa alternativa överföringsinstrument.97  

 

Även Schrems har uppmärksammat Safe Harbor-domens eventuella betydelse för 

standardavtalsklausulerna. Schrems meddelade den 25 maj 2016 att den Irländska 

Data Protection Commissioner har för avsikt att hänvisa till EU-domstolen i en 

prövning av standardavtalsklausulernas giltighet.98 

5.4 Ett nytt transatlantiskt avtal - EU-US Privacy Shield  

För att främja handeln och samarbetet mellan EU och USA enades kommissionen och 

det amerikanska handelsdepartementet, efter ogiltigförklarandet av Safe Harbor-

beslutet, att ta fram ett nytt ramverk för överföring av personuppgifter till USA. Den 

nya överenskommelsen var tvungen, för att inte ogiltigförklaras av EU-domstolen, att 

adressera de problem som EU-domstolen anfört i domen till ogiltigförklarandet av det 

tidigare ramverket Safe Harbor.99 Överenskommelsen berör införandet av ett nytt 

transatlantiskt avtal, det så kallade EU-US Privacy Shield. EU-US Privacy Shield har 

även benämnts ”sköld för skydd av privatlivet” och är ett regelverk där amerikanska 

företag och organisationer genom certifiering kan ansluta sig till ett ramverk med 

principer för att få föra över personuppgifter från EU till USA.100 Den 12 juli 

slutförde kommissionen antagningsförfarandet av Privacy Shield. I beslutet kom 

kommissionen fram till att USA genom Privacy Shield säkerställer en adekvat 

skyddsnivå för personuppgifter.101 EU-US Privacy Shield innebär ett införande av nya 

striktare regler för amerikanska företag och myndigheter vid behandling av 

personuppgifter överförda från EU/EES till USA.102 Dock är en överföring med stöd 

av standardavtalsklausulerna fortfarande möjlig för företag som inte certifierat sig 

enligt Privacy Shield. Frågeställningen om standardavtalsklausulerna är förenliga med 

dataskyddsdirektivet och rättighetsstadgan är därför fortfarande aktuell även vid 

                                                
97 Kommissionens meddelande COM(2015) 566 final s.4 f. 
98 Maximillian Schrems,”Facebook & NSA-Surveillance: Following “Safe Harbor” decision, Irish Data 
Protection Commissioner to bring EU-US data flows before CJEU again”, 2016. 
99 Europeiska kommissionens pressmeddelande, 12 juli 2016.  
100 Europeiska kommissionens pressmeddelande, 12 juli 2016. 
101 Kommissionens genomförandebeslut C(2016) 4176 final, artikel 1. 
102 Kommissionens pressmeddelande, 29 februari 2016.   
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överföring från EU till USA i det fall ett amerikanskt företag inte har anslutit till det 

nya ramverket.  

5.5 Reflektioner 

Schrems-domen är för nuvarande den enda domen som EU-domstolen avkunnat där 

ett kommissionsbeslut som möjliggör tredjelandsöverföringar av personuppgifter, 

ogiltigförklarats. Fallet har därför en vägledande verkan för framtida överföringar från 

EU och EES till tredjeländer. Även standardavtalsklausulerna har sedan domen 

ifrågasatts av Schrems på liknande grunder.103 Då artikel 29-gruppen efter domen 

rekommenderat företag att använda bland annat standardavtalsklausuler har frågan 

uppkommit om klausulerna verkligen kan tillförsäkra ett tillräckligt högt skydd. 

Anledningen till frågans uppkomst är att det underliggande problemet kring 

myndigheternas åtkomst till EU-medborgares information kan tyckas finnas kvar. En 

reglering mellan två företag binder inte en myndighet då myndigheten inte ingår som 

avtalspart.  

 

Privacy Shield är en lösning som ger EU-medborgare rättigheter vid en 

tredjelandsöverföring till USA, som tidigare inte var möjlig. Schrems-domen påvisar 

vikten av att upprätthålla den personliga integriteten även utanför EU:s geografiska 

gränser. Domen har således medfört en förstärkning av integritetsskyddet vid 

överföringar från EU eller EES till USA. Förutom en förstärkning mellan EU eller 

EES och USA har domen en vägledande verkan för en överföring till andra 

utomeuropeiska länder. EU:s skydd för den personliga integriteten vid en 

tredjelandsöverföring medför att EU till viss del kan anses påtvinga tredjeländer ett 

likvärdigt rättighetsskydd som finns genom bland annat dataskyddsdirektivet och 

rättighetsstadgan.  

  

                                                
103 Maximillian Schrems,”Facebook & NSA-Surveillance: Following “Safe Harbor” decision, Irish 
Data Protection Commissioner to bring EU-US data flows before CJEU again”, 2016. 
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6. EU-kommissionens standardavtalsklausuler 

I avsaknaden av globalt tillämpbara dataskyddsregler är standardavtalsklausulerna för 

överföring av personuppgifter till ett tredjeland ett viktigt verktyg för att möjliggöra 

en överföring. Fram till införandet av Privacy Shield har standardavtalsklausulerna 

varit av särskild vikt vid en överföring av personuppgifter från EU till USA för att 

inte bryta mot gällande dataskydd. Frågan kvarstår dock om inte 

standardavtalsklausulerna lider av samma brister som Safe Harbor-beslutet och 

därmed inte lyckas tillförsäkra ett tillräckligt högt skydd i enlighet med 

dataskyddsdirektivet och rättighetsstadgan.104  

 

Syftet med standardavtalsklausulerna är att möjliggöra och underlätta en överföring 

från en registeransvarig etablerad i något utav EU:s medlemsstater eller EES-länder, 

till en registerförare eller registeransvarig i ett tredjeland trots avsaknad av ett adekvat 

skydd enligt huvudregeln. I artikel 26(4) dataskyddsdirektivet anges att 

kommissionen kan besluta att vissa standardavtalsklausuler kan erbjuda tillräckliga 

garantier i enlighet med artikel 26(2) och att en överföring till ett tredjeland är tillåten 

om sådana klausuler används.105 Enligt 26(2) får en medlemsstat tillåta en överföring 

av personuppgifter till ett tredjeland, trots avsaknaden av en adekvat skyddsnivå, i de 

fall den registeransvariga ställer tillräckliga garantier. Den registeransvarige måste 

ställa tillräckliga garantier till skydd för privatliv och enskilda personers 

grundläggande fri- och rättigheter samt utövandet av motsvarande rättigheter.106 

Standardavtalsklausulerna är således ett sätt att komma fram till en adekvat 

skyddsnivå trots att landet som sådant saknar tillfredsställande lagstiftning. Regeln 

avseende standardavtalsklausulerna är därför särskilt viktig då kommissionen har 

beslutat att endast ett fåtal länder genom sin interna lagstiftning och internationella 

åtaganden, uppfyller en adekvat skyddsnivå. Upprätthållandet av ett flöde av 

personuppgifter från EU till ett tredjeland har även ansetts viktigt för att inte belasta 

ekonomiska aktörer i onödan.107   

 
                                                
104 Maximillian Schrems, ”first thoughts on decision C-369/14”, 2016. Se även  
105 Se dataskyddsdirektivet artikel 26(4). 
106 Ibid, artikel 26(2). 
107 Ibid, skäl 4 och kommissionens beslut 2001/497/EG. 
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6.1 De olika uppsättningarna av 
standardavtalsklausuler 

EU-kommissionen har sedan 2001 genom beslut tagit fram fyra olika alternativa 

uppsättningar av standardavtalsklausuler, varav tre fortfarande är gällande. 

Medlemsstaterna är skyldiga att erkänna dessa uppsättningar av klausuler då de 

genom kommissionsbeslut anses uppfylla de krav som fastställs i dataskyddsdirektivet 

för överföring av personuppgifter till ett tredjeland. I enstaka medlemsstater krävs 

dock ett godkännande av en nationell tillsynsmyndighet vid användande av 

standardavtalsklausulerna. Anledningen till ett sådant förfarande är att den nationella 

tillsynsmyndigheten jämför avtalets klausuler med standardavtalsklausulerna för att 

bekräfta att ingen förändring har skett. 108  De olika uppsättningarna av 

standardavtalsklausuler anses genom kommissionens olika beslut tillförsäkra den 

registrerade tillräckliga garantier till skydd för grundläggande fri- och rättigheter.109  

 

Vid överföring av personuppgifter från en registeransvarig inom EU till en annan 

registeransvarig i ett tredjeland finns det två olika uppsättningar av klausuler att 

tillämpa. Den första uppsättningen klausuler grundar sig på kommissionens beslut 

2001/497/EG (2001 års uppsättning) och den andra uppsättningen klausuler grundas 

på kommissionens beslut 2004/915/ EG (2004 års uppsättning). Det andra alternativet 

av standardavtalsklausuler antogs i december 2004 och är en ändring av 2001 års 

beslut. 2001 års beslut är, trots 2004 års beslut tillämpbart och det är således upp till 

användaren av klausulerna att fritt välja vilket av alternativen som är bäst lämpad för 

den aktuella överföringen. Det tredje alternativet beslut 2010/87/EU (2010 års 

uppsättning) avser en överföring av uppgifter från en registeransvarig till en 

registerförare i ett tredjeland. Det senare beslutet bygger delvis på det upphävda 

beslutet 2002/16/EG.110  

 

För att kunna analysera om kommissionen verkligen utfört en korrekt och fullständig 

bedömning vid beslutandet att standardavtalsklausulerna erbjuder tillräckliga 

                                                
108 Se EU-kommissionens utfärdade Frequently asked questions realting to transfers of personal data 
from the EU/EEA to third countries, s. 26 ff 
109 Kommissionens beslut 2001/497/EG, artikel 1. 
110 Kommissionens beslut 2002/16/EG. 
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garantier till skydd för den registrerade personliga integritet och således är förenlig 

med dataskyddsdirektivet och rättighetsstadgan, kommer en fördjupande redogörelse 

av de olika uppsättningarnas innehåll att utföras.111 

6.1.1 2001 års uppsättning av standardavtalsklausuler 
Den första uppsättningen av standardavtalsklausuler grundar sig på kommissionens 

beslut 2001/497/EG. Uppsättningen gäller för överföring av personuppgifter från 

registeransvariga inom EU eller EES till registeransvariga i ett tredjeland.  

 

Standardavtalsklausulerna berör i sig endast skyddet för uppgifter, vilket medför att 

parterna får medta andra affärsrelaterade frågor och klausuler om de är relevanta för 

avtalet. Ett medtagande av andra klausuler i avtalet får dock inte strida mot 

standardavtalsklausulerna. Om en medtagen klausul strider mot 

standardavtalsklausulerna i avtalet bör en sådan klausul inte kunna göras gällande 

utan står i strid med kommissionens underlag för tolkningen av kommissionens 

beslut.112 Vid fråga om vilken lag som är tillämplig på avtalet, bör lagen i den 

medlemsstat vilket uppgiftsutföraren är etablerad tillämpas. Grunden för tillämplig 

lag syftar till att en berättigad tredje part ska ha möjligheten att kunna göra gällande 

avtalet på lämpligaste sätt.113 

6.1.1.1 Uppgiftsutförarens skyldighet att vidta adekvata åtgärder 

Av 26(2) framgår att det är den registeransvariga som ska ansvara för att en 

överföring sker med tillräckliga garantier i avsaknad av en adekvat skyddsnivå i ett 

tredjeland. Bedömningen om den registeransvariga ställer tillräckliga garantier i 

enlighet med artikel 26(2) i direktivet måste utföras på grundval av alla de 

förhållanden som har samband med överföringen i fråga. Vid ett användande av 

standardavtalsklausulerna innebär detta att uppgiftsutföraren kan försättas i en 

situation där datainföraren underättar att det föreligger skäl att anta att klausulerna 

inte kan upprätthållas med hänsyn till mottagarlandets tillämpliga lagstiftning. Med 

hänsyn till en sådan situation kan uppgiftsutföraren bli tvungen att vidta lämpliga 

åtgärder för att säkerställa att skyddet upprätthålls. Därmed kan det vara av vikt för 
                                                
111 Kommissionens meddelande COM(2015) 566 final. 
112 Framgår genom en econtrario tolkning av recital 5, fjärde meningen kommissionens beslut 
2001/497/EG. 
113 Kommissionens beslut 2001/497/EG, skäl 17. 
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dataexportören och dataimportören att med, beaktande av alla omständigheter kring 

överföringen tillämpa ytterliggare garantier utöver dem garantier som ges för att 

kunna upprätthålla kravet som uppställs enligt 26(2). Ett komplement till klausulerna 

kan vara att vidta andra rättsliga åtgärder, men även tekniska, organisatoriska eller 

affärsmodellrelaterade åtgärder.114  Då det är kommissionen som enligt 26(4) har 

beslutat att de olika uppsättningarna av standardavtalsklausuler ställer tillräckliga 

garantier kan det agrumenteras för att ytterligare åtgärder inte ska behöva vidtas.  

6.1.1.2 Uppgiftsinförarens skyldigheter 

Uppgiftsinföraren godtar enligt klausul 5 att personuppgifter som mottagits från EU 

eller EES ska behandlas i överensstämmelse med vissa angivna villkor för att kunna 

säkerställa ett tillräckligt skydd i enlighet med artikel 26(2). De angivna villkoren som 

är av grundläggande och nödvändig betydelse för att kunna upprätthålla ett 

minimiskydd är bland annat principen om ändamålsbegräsning, begränsning av vidare 

överföring och uppgiftsinförarens åtagande att ge de registrerade rätt till tillgång, 

rättelse, utplåning och invändning enligt dataskyddsdirektivet.115 Vidare försäkrar 

uppgiftsinföraren enligt klausul 5(a) i beslutet att han saknar skäl att anta att den, för 

honom bindande lagstiftningen, har företräde över avtalsskyldigheterna. I det fall 

lagstiftningen ändras på ett sätt som har en avsevärd negativ inverkan på de garantier 

som standardavtalsklausulerna ger ska ändringen anmälas av uppgiftsinföraren till 

uppgiftsutföraren och till tillsynsmyndigheten i det land där uppgiftsutföraren är 

etablerad. I ett sådant fall då en anmälan sker har uppgiftsutföraren rätten att avbryta 

överföringen av personuppgifter samt häva avtalet.116 Uppgiftsinföraren försäkrar 

även att samarbeta efter bästa förmåga med behörig tillsynsmyndighet under en 

eventuell utredning och rätta sig efter myndighetens rekommendationer avseende 

behandlingen av överföringarna.117  

6.1.1.3 Ansvarsbestämmelser 

Enligt 2001 års beslut föreligger ett solidariskt ansvar mellan uppgiftsutföraren och 

uppgiftsinföraren. Ansvaret gäller då skada uppkommit till följd av överträdelse av 

                                                
114  Kommissionens meddelande COM(2015) 566 final, s.13 ff. 
115 Art.29-gruppens yttrande, WP 38 slutlig, s. 4ff 
116 Kommissionens beslut 2001/497/EG, klausul 5(a). 
117 Ibid, klausul 5(c). 
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bestämmelser som omfattas av klausulen om berättigad tredje part. 

Tredjepartsbestämmelserna möjliggör för den registrerade att göra gällande 

skyddsregler som uppställs enligt nationella dataskyddslagar men även att utöva sina 

rättigheter enligt avtalet. Det solidariska ansvaret syftar därmed till att minska 

eventuella praktiska problem som kan uppkomma då den registrerade försöker göra 

gällande sina rättigheter. Den registrerade får även företrädas av sammanslutningar 

eller andra organ så länge den nationella rätten tillåter det.118  

 

I fall där den registrerade vill utöva sitt tredjepartsberättigande gentemot 

uppgiftsinföraren kan problem uppstå. Av naturliga skäl kan den fysiska belägenheten 

av uppgifterna och uppgiftsinföraren utgöra ett hot mot den registrerade.119 Därför 

möjliggör det solidariska ansvaret att den registrerade kan åberopa tredjepartsansvaret 

gentemot uppgiftsutföraren även i fall där införaren är den som brutit sina 

förpliktelser enligt avtalet. 

6.1.1.4 Tvistelösning  

Om en tvist uppstår till följd av överföringen av personuppgifter, finns inbyggda 

tvistlösningsmekanismer i 2001 års standardavtalsklausuler. Enligt dessa mekanismer 

framgår att, i det fall en tvist uppstår och inte kan lösas i godo eller då den 

registrerade åberopar klausulen om berättigad tredje part, får den registrerade välja 

mellan olika former av tvistlösning. Den registrerade har rätt att föra tvisten till en 

oberoende tredje part för medling, ta upp tvisten till skiljedomsinstitut eller väcka 

talan vid domstol. Ett medlingsförfarande kan utföras av exempelvis 

medlemsstaternas dataskyddsmyndighet.120 Artikel 29-gruppen har understrukit att 

valmöjligheterna som erbjuds den registrerade bör betraktas som 

minimivalmöjligheter. En minimivalmöjlighet bör innebära att den registrerade kan 

vända sig till andra domstolar som det finns tillgång till enligt nationell eller 

internationell privaträtt.121 

                                                
118 Ibid, skäl 17-19. 
119 Art.29-gruppens yttrande, WP 47, s.5. 
120 Kommissionens beslut 2001/497/EG, skäl 21 och bilaga I klausul 7. 
121 Art.29-gruppens yttrande, WP 38 slutlig, s.6.  
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6.1.1.5 Tillsynsmyndigheternas rätt till ingripande vid avsaknad av 
adekvata garantier 

Tillsynen av efterlevnaden av adekvata garantier ska utföras av tillsynsmyndigheterna 

i sista hand och som en del av deras tillsynsfunktion. Tillsynsmyndigheten ska även 

utreda enskilda klagomål eller utreda en eventuell efterlevnad i samband med 

godkännande av avtalsvillkor.122  

 

I det fall en behörig myndighet fastställer att uppgiftsinföraren i det tredjelandet har 

brutit mot standardavtalsklausulerna eller att det föreligger en skälig grund att tro att 

klausulerna har brutits eller kommer att frångås får en nationell tillsynsmyndighet 

enligt artikel 4(1)(a) i beslutet, tillfälligt avbryta eller förbjuda en överföring till det 

tredjelandet. En nationell tillsynsmyndighet får även befogenheten att tillfälligt eller 

permanent förbjuda en överföring eller flertalet överföringar då det föreligger en 

överhängande risk för en allvarlig skada. Liknande bestämmelser återfinns även i 

2004 och 2010 års uppsättning av standardavtalsklausuler. 123  

 

I en situation där den lag som är tillämplig på uppgiftsinföraren ställer krav att denne 

ska frångå relevanta bestämmelser om uppgiftsskydd som går utöver de restriktioner 

som krävs i ett demokratiskt samhälle enligt artikel 13 i dataskyddsdirektivet, får en 

tillsynsmyndighet avbryta eller förbjuda en överföring. Denna bestämmelse gäller då 

avvikelsen har en sannolikt avsevärd negativ inverkan på de garantier som ges i 

standardavtalsklausulerna. 124 Definitionen av ”i ett demokratiskt samhälle” syftar på 

en begränsning av de grundläggande principerna om dataskydd. Begränsningarna i 

dataskyddsdirektivets mening är nödvändiga för att skydda grundläggande värden i ett 

demokratiskt samhälle. De skyddsvärda intressen som framgår av artikel 13 

dataskyddsdirektivet är bland annat, begränsning genom lag till skydd för statens 

säkerhet och skydd för den registrerades rättigheter och friheter. Villkoret ”de 

restriktioner som krävs i ett demokratiskt samhälle”, som framgår av artikel 4(1)a i 

                                                
122 Kommissionens meddelande COM(2015) 566 final, s.13. 
123 Kommissionens beslut 2001/497/EG, artikel 4(1)(b)och (c). 
124 Ibid, artikel 4(1)(a) och dataskyddsdirektivet artikel 13. 
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2001-års beslut, har sitt ursprung i bland annat Europakonventionens artikel om 

inskränkningar i rätten till privatliv.125 

6.1.2 2004 års uppsättning av standardavtalsklausuler 
Den andra uppsättningen av standardavtalsklausuler framgår genom bilaga till beslut 

2004/915/EG. 2004-års beslut av standardavtalsklausuler företogs mot bakgrund av 

ett yttrande från Artikel 29-gruppen som föreslog en alternativ uppsättning av 

standardavtalsklausuler. Den alternativa uppsättningen från gruppen av 

handelssammanslutningar motsvarar dataskyddsnivån som fastställs enligt 2001 års 

beslut. Den största skillnaden mellan 2001 års beslut och 2004 års beslut är sålunda 

att den senare är mer näringslivsinriktad.126 Gruppen av handelssammanslutningar har 

framhållit att de anser att 2004 års standardklausuler är mer i linje med verksamhetens 

behov då dem är mer affärsvänliga. Trots att 2004-års beslut uppges vara en ändring 

av 2001 års beslut är det upp till användaren att fritt välja mellan de olika alternativa 

uppsättningarna. De olika alternativa uppsättningarna av standardavtalsklausuler från 

kommissionen föreskriver ett liknande dataskydd. Skillnaden förefaller i huvudsak 

vara av teknisk karaktär. Med teknisk karaktär åsyftas till exempel skillnader i 

ansvarsbestämmelser.127 Endast de ändringar från 2001 års beslut som är av en större 

karaktär kommer att behandlas i de följande avsnitten.  

6.1.2.1 Revidering av ansvarsbestämmelser till ett ”subsidiärt 
ansvar” 

Då kommissionen sannolikt är mer kapabel att övervaka uppgiftsutföraren inom EU 

eller EES än uppgiftsinföraren etablerad i ett tredjeland, kan det förefalla att det 

solidariska ansvaret ålägger en alltför stor börda på uppgiftsutföraren. Till följd av 

detta innehåller kommissionens beslut från 2004 andra lösningar avseende 

ansvarsbestämmelser. Enligt 2004 års beslut är ansvaret baserat på due diligence, 

detta innebär att parterna ansvarar för sina egna överträdelser av 

tredjepartsbestämmelserna. Uppgiftsutföraren har även ett ansvar att göra rimliga 

ansträngningar för att kunna fastställa att uppgiftsinföraren kan leva upp till de 

                                                
125 Kommissionens utfärdade Frequently asked questions, Standard contractual clauses for the transfer 
of personal data to third countries, 2005, s.31 och Europakonventionens artikel 8(2). 
126 Kommissionens beslut 2004/915/EG, skäl 2 och WP 84 s.2. 
127 Se kommissionens utfärdade ”Standard contractual clauses for the transfer of personal data to third 
countries- Frequently asked questions”, 2005. 
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rättsliga skyldigheter som åligger denne enligt standardavtalsklausulerna (culpa in 

eligendo). Uppgiftsutföraren har även bevisbördan för att styrka att en sådan 

ansträngning har utförts. Uppgiftsutföraren ges därför möjligheten att få begära bevis 

att uppgiftsinföraren har tillräckliga ekonomiska resurser för att uppfylla sina 

skyldigheter enligt klausulerna samt möjlighet att utföra revision i uppgiftsinförarens 

lokaler.128  

 

Då en påstådd överträdelse skett av en uppgiftsinförare måste den registrerade enligt 

2004 års beslut bör först vända sig till uppgiftsutföraren för att denne ska kunna vidta 

lämpliga åtgärder för att genomdriva sina rättigheter. I det fall då uppgiftsutföraren 

inte vidtagit lämpliga åtgärder inom en månad under normala förhållanden kan den 

registrerade vända sig direkt till uppgiftsinföraren.129  

 

2001 års uppsättning av standardavtalsklausuler har antagit ett solidariskt ansvar. Det 

solidariska ansvaret har betraktats som en betungande ordning som eventuellt kan 

avhålla registeransvariga från att använda standardavtalsklausulerna.130 Möjligheten 

att kunna välja 2004 års uppsättning av standardavtalsklausuler har därmed uttryckts 

vara mer näringslivsinriktad då ändringen av ansvar kan medföra att aktörer vågar 

välja att använda sig av standardavtalsklausulerna.  

6.1.2.2 Alternativ tvistelösning 

Slutligen är skillnaden gällande tvistelösning mellan 2001 års alternativ av klausuler 

och 2004 års alternativ att det föreskrivs en möjlighet i det senare alternativet att 

valfritt lägga till klausuler om tvistelösning. Det framgår genom bilaga en möjlighet 

enligt vägledande handelsklausuler att kunna infoga en rätt att slutligen avgöra en 

tvist vid en påstådd överträdelse av standardavtalsklausulerna mellan 

uppgiftsutföraren och uppgiftsinföraren enligt International Chamber of Commerce:s 

regler. Parterna kan självklart använda sig av annan alternativ klausul avseende 

tvistlösning.131 

                                                
128 Klausul 1 punkt b 
129 Kommissionens beslut 2004/915/EG, standardkontrakt II, klausul III.  
130 Art. 29-gruppens yttrande, WP 84, s.6.  
131 Kommissionens beslut 2004/915/EG, bilaga B. 
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6.1.2.3 Tillsynsmyndigheternas ingripanderätt 

För att förebygga missbruk av den ökade flexibiliteten enligt 2004 års beslut har 

tillsynsmyndigheterna givits ökade möjligheter att lättare förbjuda eller häva 

överföring enligt de nya standardavtalsklausulerna. Detta gäller uppgiftsutföraren då 

denne vägrar att vidta adekvata åtgärder för att avtalet ska upprätthållas gentemot 

införaren 132  Tillsynsmyndigheternas ökade möjligheter gäller även fall där 

uppgiftsinföraren vägrar att samarbeta med dataskyddsmyndigheterna eller fullgöra 

sina skyldigheter enligt avtalet. Då ett fullgörande av avtalsklausulerna strider mot 

obligatorisk lagstiftning som är bindande för uppgiftsinföraren ska denne inte anses 

vägra samarbeta. I sådana situationer är det även skäligt att inte behöva fullgöra de 

skyldigheter som framgår av avtalet. Detta gäller i det fall den obligatoriska 

lagstiftningen inte går längre än vad som är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle 

enligt artikel 13 i dataskyddsdirektivet.133  

6.1.3 2010 års uppsättning av standardavtalsklausuler 
Den tredje uppsättningen av standardavtalsklausuler antogs år 2010 av kommissionen 

(2010/87/EU) och avser en överföring av uppgifter från en registeransvarig etablerad i 

EU till en registerförare i ett tredjeland. Genom införandet av 2010 års beslut 

upphävdes kommissionens beslut 2002/16/EG av den 27 december 2001 om 

standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till registerförare etablerade 

i tredjeland i enlighet med direktiv 95/46/EG. 2002-års beslut infördes för att 

underlätta en överföring av personuppgifter från en registeransvarig inom EU till en 

registerförare i ett tredjeland som inte tillhandahöll ett tillräckligt skydd enligt 

gemenskapsrätten.134 2002 års beslut ansågs med åren förlegad då versionen inte 

levde upp till den ökade globala behandlingen av personuppgifter. Syftet till 

införandet av 2010 års beslut var därför att uppdatera de standardavtalsklausuler som 

avser överföring mellan en registeransvarig etablerade inom EU till en registerförare i 

ett tredjeland.135 Ytterligare en skillnad från det tidigare beslutet från 2002, är att 2010 

års beslut innehåller ett nytt avtalssubjekt för att avtalen också ska ta dagens 

affärsmetoder i beaktning.136 2010 års uppsättning av standardavtalsklausuler omfattar 

                                                
132 Ibid, skäl 7 och artikel 1(2). 
133 Ibid, artikel 1(2). 
134 Kommissionens beslut 2010/87/EU, skäl 6. 
135 Ibid, skäl 7.  
136 Art. 29-gruppens yttrande, WP 161, s. 2. 
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därför även förekomsten av underentreprenörer. Underentreprenören är en 

registerförare som anlitats av uppgiftsinföraren eller av uppgiftsinförarens 

underentreprenörer. 137 Det nya införandet av underentreprenörer möjliggör långa 

ansvarskedjor och underlättar outsourcing-projekt samt användandet av molntjänster. 

138 Artikel 29-gruppen har i ett yttrande från 2009 anfört att standardavtalsklausuler 

bör ta i beaktning den rådande trenden med utläggning på entreprenad i en global 

kontext.139  

6.1.3.1 Underentreprenör 

Enligt 2010 års standardavtalsklausuler får en registerförare lägga en del av 

behandlingen på entreprenad under vissa förutsättningar. Förutsättningar som måste 

vara uppfyllda är först att registerföraren måste ha inhämtat ett skriftligt samtycke 

från den registeransvariga att denne godkänner att registerföraren anlitar en 

underentreprenör. Efter inhämtat samtycke från den registeransvariga måste 

registerföraren ingå ett skriftligt avtal med underentreprenören. Genom det skriftliga 

underentreprenörsavtalet åläggs underentreprenören att följa samma skyldigheter som 

registerföraren. 140  Eventuella ändringar i avtalet mellan registerföraren och 

underleverantören måste meddelas och godkännas av den registeransvarige.141 Vidare 

måste det i det skriftliga avtalet mellan registerföraren och underentreprenören finnas 

en klausul gällande den registrerades rätt att rikta anspråk mot underentreprenören 

avseende behandling av den registrerades uppgifter. Syftet att underentreprenören 

åläggs samma skyldigheter som registerföraren är att varken den registeransvarige 

eller tredje part, dvs. den registrerade, försätts i en sämre situation än då del av 

behandlingen undgår att läggas på entreprenad. Registerföraren måste även föra en 

lista över samtliga underentreprenörer som ska vara tillgänglig för den 

registeransvariga. Den registeransvarige ska genom dessa bestämmelser inte behöva 

själv ingå avtal med underleverantörer. 

 

I det fall ett avtal mellan underentreprenör och registeransvariga erfordras för att 

upprätthålla en adekvat skyddsnivå är i en situation där registerföraren är etablerad i 
                                                
137 Kommissionens beslut 2010/87/EU, klausul 1(d). 
138 Article 29 Data Protection Working Party, on Cloud Computing, 2012. 
139 Art. 29-gruppens yttrande, WP 161, s.2. 
140 Kommissionens beslut 2010/87/EU, klausul 11. 
141 Art. 29-gruppens yttrande, WP 196, s.10.  
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ett EU eller EES-land och registerföraren sedan anlitar en underentreprenör belägen i 

ett tredjeland. I detta fall bör den registeransvarige ingå avtal innehållandes 

standardavtalsklausuler direkt med underentreprenören. Den registeransvarige kan 

också ge sitt mandat till registerföraren att få ingå avtal för den registeransvariges 

räkning med underentreprenören.142  

6.1.3.2 Ansvarsbestämmelser 

Ansvarsbestämmelserna i 2010 års beslut har utformats för att återspegla införandet 

av underentreprenörer i standardavtalsklausulerna. Regleringen av underentreprenörer 

beaktar ett särskilt skydd för den registrerade eftersom det är centralt att behålla 

kontrollen vid en eventuell överträdelse. I en situation där en part eller en parts 

underleverantör brutit mot sina skyldigheter har den registrerade rätt till ersättning 

från uppgiftsutföraren. Om uppgiftsutföraren har hamnat på obestånd eller upphört att 

existera, kan den registrerade istället vända sig till uppgiftsinföraren. I situationer där 

både uppgiftsutföraren och uppgiftsinföraren hamnat på obestånd eller upphört att 

existera kan den registrerade rikta ett skadeståndsanspråk direkt till 

underentreprenören. Uppgiftsinföraren kan därför inte undkomma eget ansvar genom 

att åberopa att underentreprenören har brustit i sina skyldigheter. 143 

6.1.3.3 Tillsynsmyndigheternas ingripanderätt 

Tillsynsmyndigheternas rätt att ingripa ska efterlevas likt de övriga besluten i enlighet 

med artikel 28 i dataskyddsdirektivet. En skillnad är att 2010 års beslut reglerar 

underentreprenör, vilket inbegriper rätten för en tillsynsmyndighet att genomföra en 

inspektion, inte enbart hos uppgiftsinföraren, utan även hos underentreprenör, i det 

undantagsfall då uppgiftsutföraren vägrar eller inte har möjlighet att ge 

uppgiftsinföraren korrekta instruktioner vilket innebär en överhängande risk för att 

den registrerade lider allvarlig skada. I det föregående fallet bör även 

standardklausulerna ge tillsynsmyndigheten rätt att fatta bindande beslut för både 

uppgiftsinföraren och underentreprenören.144  

                                                
142 Kommissionens beslut 2010/87/EU, skäl 16-18.  
143 Ibid, klausul 6. 
144 Ibid, skäl 11. 
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6.2 Reflektioner 

Enligt standardavtalsklausulerna framgår att vid en fråga om vilken lag som är 

tillämplig på avtalet, bör lagen i den medlemsstat där uppgiftsutföraren är etablerad 

tillämpas på avtalet. Syftet med denna reglering är att den berättigade tredje parten 

ska ha möjlighet att göra gällande avtalet. Kommissionen har på detta sätt försökt 

skydda och värna om den tredje parten, det vill säga den registrerade. Ett 

tredjepartsberättigande samt effektivt domstolsskydd kränktes enligt EU-domstolen i 

fallet Schrems då den registrerade inte föreskrevs någon möjlighet att använda 

rättsmedel för att få tillgång till, rätta eller radera uppgifter som berör dem (se kap. 

52).145  Då amerikanska myndigheter inte ingår som avtalssubjekt har de amerikanska 

myndigheterna inte heller någon skyldighet att följa standardavtalsklausulerna. Detta 

innebär att amerikansk lag i liknande fall som i Shcrems kan ha företräde framför 

standardavtalsklausulerna. I detta fall så är lämplig lag enligt 

standardavtalsklausulerna verkningslösa till den grad att registerinföraren är tvingad 

att följa amerikansk rätt.  

 

Vidare är det kommissionen som har beslutat att standardavtalsklausulerna ställer 

tillräckliga garantier enligt dataskyddsdirektivet. Detta innebär att 

standardavtalsklausulerna anses ställa tillräckliga garantier även vid en överföring till 

USA då uppgiftsinföraren kan tvingas följa inhemsk lagstiftning.  

 

Även om standardavtalsklausulerna inte ställer tillräckliga garantier vid varje 

användande av de olika uppsättningarna, kan dem ändå skydda den registrerade. 

Skyddet som den registrerade erhåller framgår av standardavtalsklausulernas 

ansvarsbestämmelser. Enligt de olika ansvarsbestämmelserna har den registrerade 

exempelvis rätt att kräva skadestånd av registerutföraren som är belägen inom EU 

eller EES.  

 

Det första beslutet av standardavtalsklausuler, 2001 års beslut, uppställer ett 

solidariskt ansvar vilket lägger en stor börda på uppgiftsutföraren inom EU/EES. Ett 

sådant ansvar kan tyckas påtrycka utföraren till en noggrann due diligence utredning 

                                                
145 Mål C-362/14 Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, p.95. 
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av uppgiftsinföraren samt det tredjelandet. En sådan utredning har en låg sannolikhet 

att den utförs även om det föreligger en ökad risk för uppgiftsutföraren i och med det 

solidariska ansvaret. Denna bestämmelse kan tolkas som så, att i det fall 

uppgiftsinföraren bryter mot avtalet genom det tredjelandets interna lagstiftning, kan 

den registrerade fortfarande kräva kompensation från uppgiftsutföraren inom EU eller 

EES.  

 

2004 års uppsättning ändrade ansvaret till ett subsidiärt ansvar där det åligger 

uppgiftsutföraren att med rimliga ansträngningar utreda om uppgiftsinföraren kan leva 

upp till sina rättsliga skyldigheter som åligger denna enligt standardavtalsklausulerna. 

En sådan ändring påtvingar uppgiftsutföraren till en utredning innan en överföring 

sker. Uppgiftsutföraren har även bevisbördan för att styrka att en sådan ansträngning 

har utförts vilket betyder att ansvarsfrihet råder enligt klausulerna om 

uppgiftsutföraren handlar i aktsamhet genom att utföra en ordentlig utredning. 

 

Artikel-29 gruppen har yttrat att 2001 års solidariska ansvar anses vara betungande 

för uppgiftsutförare och att ett införande av 2004 års ansvarsrevidering kan medföra 

att aktörer vågar använda sig av standardavtalsklausuler. Denna argumentation kan 

tyckas motstridig då uppgiftsutföraren trots en eventuell ansvarsfrihet enligt 

klausulerna faktiskt måste genomföra en utredning av uppgiftsinföraren i fråga, vilket 

i sig kan anses omfattande och betungande. En utredning att uppgiftsinföraren kan 

leva upp till de rättsliga skyldigheter som åligger denna bör även omfattas av en 

utredning av det tredjelandets inhemska lagar. En sådan utredning kan dock anses för 

långtgående och gå utöver vad som krävs av en rimlig ansträngning. Fakta som är 

allmänt känt internationellt eller fakta framlagt av EU-domstolen, kommissionen, de 

nationella dataskyddsmyndigheterna eller andra offentliga organ, måste dock ses 

innefattas av en rimlig ansträngning. Det är anmärkningsvärt att kommissionen infört 

en sådan bestämmelse då det kan argumenteras att ansvaret av att utreda om en aktör 

kan uppfylla en adekvat skyddsnivå enligt avtalet åläggs en enskild aktör. En 

utredning som inte anses vara tillräckligt utförd kan därför resultera i ett ansvar, som 

kan fungera som en typ av repressalie. Frågan är vad en rimlig ansträngning 

egentligen innebär och om denna inbegriper en utredning av det tredjelandets 

inhemska lagar och internationella förpliktelser. Ett förtydligande bör ske av vad som 
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egentligen förväntas av en uppgiftsutförare då denne ska utföra rimliga 

ansträngningar.  

 

Då kommissionen och artikel 29-gruppen efter Schrems-domen har hänvisat till 

standardavtalsklausulerna bör ett förtydligande ske av vad som egentligen förväntas 

av en uppgiftsutförare då denne ska utföra rimliga ansträngningar för att 

standardavtalsklausulerna inte ska hamna i ett skede där dem kan komma att 

åsidosättas på grund av det tredjelandets inhemska lagstiftning och internationella 

förbindelser.  
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7. Analys 

Efter en genomgång av standardavtalsklausulerna kan två primära syften med 

klausulerna fastställas. Det första primära syftet är att upprätthålla ett tillräckligt starkt 

skydd för den personliga integriteten i linje med gällande EU-rätt. Det andra primära 

syftet är att upprätthålla det kommersiella syfte som en överföring av personuppgifter 

från EU till tredjeländer innebär. Kommersiella syften i detta hänseende innebär ett 

möjliggörande av fria flöden av personuppgifter. Ett möjliggörande av överföring av 

personuppgifter från EU till tredjeländer är en viktig faktor för globalt verksamma 

företag och organisationer. Det kommersiella hänseendet kan även antas ha en direkt 

effekt för den ekonomiska tillväxten. Ett tillåtande av överföring av personuppgifter 

är särskilt viktigt för globala företag såsom Google, Yahoo, Facebook och Microsoft. 

Denna intressemotsättning mellan dessa två primära syften framgår av EU:s 

dataskyddsreglering och motsättningen har ånyo uppmärksammats i fallet Schrems. 

Då Safe Harbor-principerna inte längre är tillämpbara är klausulerna ett sätt att 

försöka tillförsäkra skyddet för den personliga integriteten genom att komma fram till 

en adekvat skyddsnivå trots att landet som sådant saknar tillfredsställande lagstiftning. 

 

Det centrala för att standardavtalsklausulerna ska få den effekt som lagstiftaren har 

åsyftat är att klausulerna verkligen tillförsäkrar ett tillräckligt högt skydd med hjälp av 

tillräckliga garantier. 

 
 
I fallet Schrems kunde amerikanska myndigheter tillåtas åtkomst till överförda 

personuppgifter trots att företagen som sådana var anslutna till Safe Harbor-

principerna. Standardavtalsklausulerna försöker undgå denna problematik genom att 

reglera fall där det tredjelandets inhemska lagstiftning står i strid med klausulerna. I 

en situation där den inhemska lagstiftningen som är tillämplig på uppgiftsinföraren 

ställer krav att denne frångår relevanta bestämmelser om uppgiftsskydd som går 

utöver vad som krävs i ett demokratiskt samhälle146 får en tillsynsmyndighet avbryta 

eller förbjuda överföringen om bestämmelsen sannolikt har en avsevärt negativ 

inverkan på de garantier som ställs enligt klausulerna. Uppgiftsinföraren godtar och 

                                                
146 Se dataskyddsdirektivet, artikel 13. 
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försäkrar även att han saknar skäl att förmoda att den för honom bindande 

lagstiftningen har företräde över avtalsskyldigheterna.  

 

I det fall det tredjelandets interna lagstiftning går utöver de restriktioner som krävs i 

ett demokratiskt samhälle innebär detta att integritetsskyddet åsidosätts. Att 

överträdelsen måste ha en avsevärd negativ inverkan på standardavtalsklausulerna bör 

ses som en överträdelse av integritetsskyddet. Om en överträdelse sker som går utöver 

”vad som krävs i ett demokratiskt samhälle” har en överträdelse av integritetsskyddet 

redan skett, oavsett om överträdelsen är av negativ karaktär eller av en avsevärd 

negativ karaktär för de garantier som ställs genom klausulerna.  

 

I bilaga I till Safe Harbor-beslutet kunde efterlevnaden av principerna begränsas av 

amerikanska myndigheter med hänvisning till bland annat ”…vad som är nödvändigt 

för att uppfylla krav i fråga om nationell säkerhet, allmänintresset och 

rättsefterlevnaden”. Trots denna regleringen framgick i bilaga IV att amerikanska 

företag och organisationer trots principerna är skyldiga att följa amerikansk rätt. Detta 

innebar att om det i amerikansk lag framgick en motstridig skyldighet jämfört med 

principerna, var det den amerikanska lagen som skulle tillämpas. Certifieringen band 

dessutom enbart företag och organisationer som anslöt sig till dessa, vilket innebar att 

de amerikanska myndigheterna inte var bundna av Safe Harbor. I likhet med Safe 

Harbor binder inte heller standardavtalsklausulerna de amerikanska myndigheterna då 

myndigheterna inte ingår som avtalssubjekt. I det fall amerikansk lagstiftning går 

emot skyldigheten som framgår enligt standardavtalsklausulerna, har 

uppgiftsutföraren ingen egentlig möjlighet att tvinga införaren att följa avtalet. Istället 

har tillsynsmyndigheterna rätt att avbryta eller förbjuda en överföring och 

uppgiftsutförarens har en rätt att avbryta eller häva avtalet.  

 

Klausulerna som sådana kan därför inte utesluta ett åsidosättande eller en 

diskriminering av den registrerade, utan endast minska riskerna för åsidosättandets 

införlivande genom ett införande av exempelvis due diligence-bestämmelse gällande 

ansvar.  
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7.1 Slutsats 

Avslutningsvis kan konstateras att standardavtalsklausulerna bör användas med 

försiktighet då det inte är säkert att dessa ställer tillräckliga garantier vid en 

överföring. Standardavtalsklausulerna lider i många fall av samma problem som Safe 

Harbor-beslutet vilket innebär att standardavtalsklausulerna i vissa fall inte är 

förenliga med dataskyddsdirektivet och den personliga integriteten då det 

tredjelandets inhemska lagar ges företräde. I fall då EU inte har ingått bilaterala eller 

multilaterala avtal med tredjeländer såsom Privacy Shield kan klausulerna ändå ses 

som ett viktigt instrument för att möjliggöra en överföring av personuppgifter i 

avsaknad av bättre alternativ.  

 

I det fall personuppgifter överförs till ett tredjeland som saknar ett adekvat skydd bör 

en analys av landets inhemska lagar och internationella förpliktelser utföras för att 

tillförsäkra att klausulerna verkligen kan användas. Möjligheten till en överföring av 

personuppgifter kan anses viktig för att upprätthålla en stabil ekonomi vilket är en 

följd av möjligheten till global handel och globalt verkande företag. Ur denna 

kommersiella aspekt måste unionen erbjuda instrument för överföring av 

personuppgifter. I det fall inget annat instrument kan erbjuda ett bättre skydd kan det 

argumenteras att standardavtalsklausulerna bör behållas i avvaktan på bättre 

alternativ. Därmed bör en undersökning av säkrare alternativa metoder utföras samt 

ett upprättande av andra lösningar såsom bilaterala eller multilaterala avtal. 
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