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Abstract 

The introduction of algorithms has for companies led to new ways of marketing themselves. 

However, access to personal data is needed for a company to successfully use an algorithm, 

which means companies can trade with our personal data. Personal data is therefore no longer 

used solely for nonprofit purposes but has rather acquired a financial value. This has led to new 

challenges in terms of third country transfer of personal data, which requires legislation that 

can effectively protect personal data. Within the EU, the General Data Protection Legislation 

(GDPR) regulates how personal data can be transferred to a third country. Article 45 GDPR, 

which contains the first requirement for third country transfers, states that transfers are only 

permitted based on an adequacy decision issued by the Commission. On the basis, inter alia, of 

the annulment of the Safe Harbor decision, by the European Court of Justice, and the criticism 

that has been addressed towards the Privacy Shield decision, questions are raised if there are 

reason for companies to make third country transfers based on the alternative provisions in 

article 46 and article 49 GDPR. 

The aim of this thesis is to examine the possibilities of making third country transfers ac-

cording to articles 45, 46 and 49 GDPR by making a comparison that has been made from an 

individual- and company perspective. The research questions have been focused on the content 

of the adequacy decisions concerning USA, Switzerland, Canada, Israel and Japan, a review of 

the legal basis for third country transfers stated in articles 46 and 49 GDPR, as well as benefits 

and drawbacks with applying the grounds set forth in articles 46 and 49 GDPR rather than 

applying an adequacy decision pursuant to article 45 GDPR. 

In conclusion, it may be noted that the adequacy decisions that have been discussed leave 

room for doubt in relation to the level of protection that is guaranteed in the GDPR. This gives 

reason for companies to consider application of article 46 and article 49 GDPR. There are sev-

eral benefits and drawbacks with such considerations including the size of the company and its 

financial recourses affecting which appropriate safeguard in article 46 GDPR is the most suit-

able safeguard to use. Furthermore, the derogations in article 49 GDPR may, in theory and in 

practice, be very difficult to apply instead of article 45 and article 46 GDPR since the deroga-

tions focuses on specific situations and must be used restrictively. The findings in this thesis 

however leads to the conclusion that there are several reasons for companies to consider appli-

cation of article 46 GDPR instead of article 45 GDPR.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Företags marknadsföring ser annorlunda ut idag än det gjorde innan internet användes vardag-

ligen. Idag är det vanligt att företag använder nya metoder, såsom algoritmer, för att rikta sin 

marknadsföring mot vissa användare på olika sociala plattformar på internet. För att detta ska 

vara möjligt krävs tillgång till användares personuppgifter. 

 

I och med att internet är ett globalt nätverk kan personuppgifter dessutom snabbt flyttas mellan 

länder i och utanför den europeiska unionen (EU), exempelvis för att företag i mottagarlandet 

ska kunna marknadsföra sig effektivare. Det kan även finnas andra skäl till att ett företag gör 

sådana överföringar. Det finns därför anledning att anta att sådana överföringar av personupp-

gifter utgör en viktig beståndsdel i verksamheten för vissa företag. 

 

Företags benägenhet att använda nya metoder i sin marknadsföring påverkas inte minst av so-

ciala mediers popularitet. Det beräknas att 3,02 miljarder människor kommer att använda soci-

ala medier år 2021,1 och i takt med ökad användning av sociala medier ökar även intresset till 

integrering från företag. Integreringen är redan idag viktig för att fånga användares uppmärk-

samhet, så att bland annat marknadsföring kan göras mer effektivt. Den ökade populariteten av 

sociala medier har bland annat gjort det enkelt för privatpersoner att dela med sig av person-

uppgifter, ibland kanske till och med utan någon närmare eftertanke. En effekt av detta kan vara 

att den personliga integriteten gradvis urholkas i takt med att vi blir allt mindre privata på in-

ternet. 

 

En följd av att personuppgifter idag används annorlunda är att personuppgifter har fått ett nytt 

(och kanske större) värde jämfört med tidigare. Den europeiska dataskyddsförordningen 

(GDPR),2 stipulerar att en personuppgift är information som är knuten till en viss fysisk person,3 

men i kommersiell mening kan en personuppgift vara något mer; en handelsvara. För ett företag 

kan personuppgifter därmed ha ett ekonomiskt värde, till skillnad från det rent ideella värdet en 

personuppgift kan ha för en privatperson. När företag får tillgång till våra personuppgifter, ex-

empelvis i syfte att rikta sin marknadsföring, kan våra personuppgifter överföras till länder dit 

vi inte har avsett att de ska hamna, om vi överhuvudtaget vet att personuppgifterna har lagrats 

i ett visst land. I vissa fall skulle personuppgifterna till och med kunna överföras till ett så kallad 

tredje land. 

                                                
1 Number of social network users worldwide from 2010 to 2021 (in billions), “www.statista.com/statis-

tics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/”. 
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 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 (allmän dataskyddsförordning) (cit: GDPR). 
3 Artikel 4.1 GDPR. 
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1.2 Ämne 

Möjlighet till snabb förflyttning av personuppgifter mellan olika länder ställer krav på att det 

ska finnas ett skydd för den registrerade. Inom EU och det europeiska ekonomiska samarbets-

området (EES) gäller GDPR, men GDPR kan inte tillämpas globalt på samma sätt som inom 

EU. För att skydda medborgares rätt till sina personuppgifter och förhindra att personuppgif-

terna används på ett otillåtet sätt utanför EU innehåller GDPR flera bestämmelser som reglerar 

tredjelandsöverföringar.4 

 

Innan GDPR trädde i kraft reglerades tredjelandsöverföringar genom artikel 25 och artikel 26 i 

direktiv 95/46/EG5 (dataskyddsdirektivet) och 33-35 §§ Personuppgiftslagen (PuL)6. Artikel 25 

dataskyddsdirektivet och 33 § PuL reglerade kravet på adekvat skyddsnivå. I artikel 26 och 34-

35 §§ PuL fanns undantag från kravet på adekvat skyddsnivå. 

 

I artikel 46 GDPR finns bestämmelser om lämpliga skyddsåtgärder, i form av bindande före-

tagsbestämmelser, standardiserade dataskyddsbestämmelser, uppförandekoder och certifiering-

smekanismer. Standardiserade dataskyddsbestämmelser reglerades även tidigare, genom artikel 

26 dataskyddsdirektivet. Artikel 46.1 GDPR anger att lämpliga skyddsåtgärder kan användas 

”i avsaknad av ett beslut” enligt artikel 45 GDPR. Undantag från artikel 45 och 46 GDPR åter-

finns i artikel 49 GDPR. Undantagen kan användas om det inte finns ett beslut enligt artikel 45 

GDPR eller någon skyddsåtgärd är tillämplig enligt artikel 46 GDPR. 

 

Ett beslut om adekvat skyddsnivå kan anses ha fått en förändrad ställning jämfört med tidigare, 

eftersom bestämmelserna om lämpliga skyddsåtgärder ska tillämpas som alternativ när det inte 

finns ett beslut om adekvat skyddsnivå. Det torde dock inte finnas några juridiska hinder för 

företag att, redan när det finns ett beslut om adekvat skyddsnivå, tillämpa artikel 46 eller artikel 

49 GDPR parallellt med eller istället för artikel 45 GDPR. Det kan framstå som motsägelsefullt 

att som företag agera på detta sätt (märk väl att artikel 46 GDPR tillämpas i avsaknad av ett 

beslut enligt artikel 45 GDPR) men det finns flera skäl, vilka diskuteras nedan, som talar för att 

ett sådant agerande skulle kunna vara rationellt. 

 

Skäl 107 GDPR anger att ”kommissionen kan konstatera att ett tredjeland, ett territorium eller 

en viss specificerad sektor i ett tredjeland eller en internationell organisation inte längre säker-

ställer en adekvat dataskyddsnivå. Överföring av personuppgifter […] bör då förbjudas, såvida 

inte kraven i denna förordning avseende överföring med stöd av lämpliga skyddsåtgärder, in-

begripet bindande företagsbestämmelser och undantag för särskilda situationer, är uppfyllda”. 

 

                                                
4 Se även skäl 101 GDPR. 
5 Europaparlamentets och rådets direktiv (EG) 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer 

med avseende på̊ behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (cit: dataskyddsdirek-

tivet). 
6 Personuppgiftslag (1998:204) (cit: PuL). 
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USA:s tidigare mekanism för upprätthållande av en adekvat skyddsnivå (Safe Harbor) ogiltig-

förklarades av EU-domstolen i mål C-362/14 Schrems.7 Efter domen rekommenderade Artikel 

29-arbetsgruppen för skydd av personuppgifter (Artikel 29-gruppen) företag att fortsätta an-

vända standardiserade dataskyddsbestämmelser och bindande företagsbestämmelser i sina tred-

jelandsöverföringar.8 

 

USA:s nuvarande system för upprätthållandet av en adekvat skyddsnivå, EU-U.S. Privacy Shi-

eld (Privacy Shield), är riktat mot just företag. År 2018 riktade dock Europaparlamentet kritik9 

mot Privacy Shield, men Europeiska kommissionen (kommissionen) anser för närvarande att 

USA, genom Privacy Shield, upprätthåller en adekvat skyddsnivå.10 Om EU-domstolen eller 

kommissionen väljer att underkänna Privacy Shield (eller ett beslut om adekvat skyddsnivå i 

annat tredje land) kan det få konsekvenser för företag som gör sina tredjelandsöverföringar med 

stöd av Privacy Shield. I sammanhanget kan tilläggas Storbritanniens (förmodat) kommande 

utträde ur EU, vilket kan få konsekvenser för företags personuppgiftsbehandling i Storbritan-

nien om dataskyddsfrågor inte regleras i ett utträdesavtal. Detta aktualiserar artikel 45, 46 och 

49 GDPR. 

 

Med dessa förutsättningar i åtanke aktualiseras frågan om det finns anledning att undersöka 

beslut om adekvat skyddsnivå närmare, och därmed jämföra artikel 45 GDPR med både lämp-

liga skyddsåtgärder i artikel 46 GDPR och undantagen i artikel 49 GDPR. Här aktualiseras 

frågan om vilka incitament företag kan ha att göra tredjelandsöverföringar mot bakgrund av 

lämpliga skyddsåtgärder såväl när det finns ett beslut om adekvat skyddsnivå, som när det inte 

gör det. Frågan är relevant eftersom företag som agerar långsiktigt ogärna bör vilja hamna i en 

situation där ett beslut om adekvat skyddsnivå har ogiltigförklarats och företaget saknar alter-

nativ som omedelbart kan träda in i beslutets ställe. Vad som beskrivs i skäl 107 GDPR förut-

sätter i praktiken att eventuella alternativ har utarbetats redan innan ett beslut om adekvat 

skyddsnivå ogiltigförklaras. Därför är det i praktiken heller inte självklart att artikel 45, 46 och 

49 GDPR ska tillämpas i den ordning som ordalydelsen föreskriver, det vill säga att artikel 46 

GDPR tillämpas om det inte finns ett beslut om adekvat skyddsnivå enligt artikel 45, och att 

artikel 49 tillämpas om lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46 inte är tillämpliga. 

 

Ett ökat värde av personuppgifter är något som enbart företag kan drar nytta av. Såsom mark-

naden ser ut idag är det enbart företag som exempelvis ger tillgång till innehåll på internet i 

utbyte mot våra personuppgifter. Detta är knappast något som en myndighet skulle göra. Före-

tag bör därmed ha intresse av att kunna manövrera reglerna om tredjelandsöverföring på ett 

effektivt sätt. 

 

                                                
7 Mål C-362/14 Maximilian Schrems mot Data Protection Commissioner, dom av den 6 oktober 2015, 

ECLI:EU:C:2015:650 (cit: mål C-362/14 Schrems). 
8 Statement of the Article 29 Working Party, 16 oktober 2015. 
9 Europaparlamentets resolution av den 5 juli 2018 om huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom skölden för 

skydd av privatlivet i EU och USA (2018/2645(RSP)). 
10 Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the second annual review of the 

functioning of the EU-U.S. Privacy Shield (COM (2018) 860 final). 
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Det finns därmed flera skäl som motiverar en analys av tredjelandsöverföringar enligt artiklarna 

45, 46 och 49 GDPR. ur ett företagsperspektiv. Ett sådant perspektiv leder dock osökt till att 

analysen i vissa delar behöver göras från ett individperspektiv, eftersom syftet med GDPR bland 

annat är att harmonisera skyddet för individers grundläggande fri- och rättigheter.11 Däremot är 

det inte säkert att företag sedan låter individperspektivet ligga till grund för den strategiska 

planeringen av tredjelandsöverföringar. Istället är det rimligt att anta att rena kostnads- och 

effektivitetsperspektiv får ligga till grund för en sådan planering. Med hänsyn till att företag 

idag i allt större utsträckning arbetar med så kallat socialt ansvarstagande (eller Corporate 

Social Responsibility, CSR, som det heter på engelska), är det dock inte osannolikt att individ-

perspektivet påverkar den strategiska planeringen av tredjelandsöverföringar. 

 

Genom en analys av vissa beslut om adekvat skyddsnivå kommer kravet på adekvat skyddsnivå 

jämföras med de andra grunderna som finns för tredjelandsöverföringar av personuppgifter. 

Förhållandet kommer att diskuteras ur ett företagsperspektiv, med inslag av ett individperspek-

tiv.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett företagsperspektiv och ett individperspektiv jämföra 

möjligheter till tredjelandsöverföringar av personuppgifter enligt artiklarna 45, 46 och 49 

GDPR. 

 

För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar att besvaras: 

 

- Vad innehåller besluten om adekvat skyddsnivå enligt artikel 45 GDPR, som berör 

USA, Schweiz, Kanada, Israel och Japan? 

- Vad är bindande företagsbestämmelser, standardiserade dataskyddsbestämmelser, upp-

förandekoder och certifieringsmekanismer enligt artikel 46 GDPR?  

- Vad är undantag i särskilda situationer enligt artikel 49 GDPR?  

- Vilka för- och nackdelar kan finnas med att tillämpa artikel 46 och artikel 49 GDPR 

framför, eller parallellt med, artikel 45 GDPR? 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen kommet endast behandla tredjelandsöverföringar som görs av företag (i egenskap av 

personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden), såsom företag definieras i GDPR. Arti-

kel 4.17 GDPR definierar företag som ”en fysisk eller juridisk person som bedriver ekonomisk 

verksamhet, oavsett dess juridiska form”. Definitionen torde innefatta samtliga associationsfor-

mer enligt svensk rätt. Märk väl att även fysiska personer anses vara företag enligt definitionen. 

Enligt artikel 2.2 c) GDPR omfattar GDPR inte fysiska personer som utför behandling i verk-

samhet av privat natur eller som har samband med hushållet. Eftersom sådan behandling av-

gränsas bort redan i GDPR görs följaktligen samma avgränsning inom ramen för denna uppsats. 

                                                
11 Jfr. skäl 3 GDPR. 
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Vad avser fysiska personer och det individperspektiv som har diskuterats i avsnitt 1.2 ovan, 

kommer ett sådant perspektiv inte att behandlas i avsnitt 4 och 5 i större utsträckning än för att 

förklara hur reglerna i artiklarna 46 och 49 GDPR är uppbyggda. Individperspektivet kommer, 

i avsnitt 6 och 7, heller inte att diskuteras i större utsträckning än en allmän diskussion om 

individperspektivets förhållande till ett företagsperspektiv, och om det som har framkommit i 

avsnitt 3 kan motivera företag att göra en tredjelandsöverföring på grundval av artikel 46 och 

49 istället för artikel 45 GDPR. 

 

En diskussion ur ett företagsperspektiv innebär att myndigheters tredjelandsöverföringar, inom 

ramen för myndighetsutövning och verksamhet som i övrigt endast är hänförligt till myndig-

hetens egna verksamhet, inte behandlas. Vidare faller myndigheters tredjelandsöverföringar ut-

anför tillämpningsområdet för vissa bestämmelser såsom i artikel 49.3 GDPR om undantag i 

särskilda situationer, som inte tillåter myndigheter att göra tredjelandsöverföringar på grundval 

av samtycke eller avtal. Bindande företagsbestämmelser kan heller inte tillämpas av en organi-

sation som inte är en koncern eller grupp av företag. Den avgränsning mot myndigheter som 

har gjorts innebär dock inte att statligt ägda företag också avgränsas bort. Tvärtom kan statligt 

ägda företag tillämpa samtliga regler som diskuteras i denna framställning. 

 

Fokus på tredjelandsöverföringar av personuppgifter innebär ytterligare en avgränsning, gente-

mot övriga områden i GDPR. Av tids- och utrymmesskäl kommer ett urval behöva göras av de 

beslut om adekvat skyddsnivå som har fattats av kommissionen. De beslut som omfattar An-

dorra, Argentina, Färöarna, Guernsey, Isle of Man, Jersery, Nya Zeeland och Uruguay gäller 

än idag men kommer inte att behandlas. Istället behandlas besluten som omfattar USA, Japan, 

Schweiz, Kanada och Israel, som också gäller idag. Urvalet har gjorts för att få så stor spridning 

som möjligt i årtal för när besluten har fattats, samtidigt som så få beslut som möjligt används. 

Att endast fem av de totalt tretton besluten analyseras utgör dock inte hinder för en tillräcklig 

illustration av den praktiska tillämpningen av artikel 45 GDPR. På grundval av detta kan sedan 

jämförelsen mellan artiklarna 45, 46 och 49 GDPR bli fullgod. 

 

Vad gäller artikel 46 GDPR och artikel 49 GDPR kommer diskussionen i allmänhet även gälla 

tredjeländer för vilka det inte finns ett beslut om adekvat skyddsnivå, vilket följer naturligt av 

att både artikel 46 och artikel 49 GDPR är tillämpliga när det inte finns ett beslut om adekvat 

skyddsnivå.  

 

Vidare kommer artikel 48 GDPR inte behandlas, som går ut på att det måste finnas en internat-

ionell överenskommelse som tillåter att personuppgifter lämnas över till tredje land om överfö-

ringen grundar sig på ett domstolsbeslut eller beslut från myndighet i tredje land. 
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1.5 Metod 

1.5.1 Den rättsdogmatiska metoden 

Den rättsdogmatiska metoden går dels ut på att tolka och fastställa gällande rätt, dels att syste-

matisera gällande rätt i form av regler, principer, läror, samband m.m.12 Rättskälleläran används 

som verktyg där juridiska svar kan sökas i källorna lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och 

doktrin.13 Den rättsdogmatiska metoden kommer i denna uppsats att tillämpas i sin traditionella 

bemärkelse, det vill säga källor som faller utanför de vedertagna rättskällorna (i regel källor 

som är av analytisk karaktär, exempelvis artiklar och kommentarer som diskuterar gällande rätt 

ur ett bredare perspektiv snarare än fastställer och tolkar vad som är gällande rätt) kommer inte 

omfattas av metoden.  

 

Den rättsdogmatiska metoden kommer vara grundläggande för denna uppsats. Fastställandet 

och systematiserandet av gällande rätt och rättskälleläran kommer att tillämpas endast i förhål-

lande till svensk lagstiftning, svensk rättspraxis, svenska förarbeten och svensk doktrin. För att 

syftet ska kunna uppnås och frågeställningarna besvaras krävs en systematisering av gällande 

svensk rätt med hjälp av EU-rättskällor, i form av GDPR och de tillhörande skälen. GDPR har 

direkt effekt vilket innebär att Sverige inte behöver implementera GDPR genom svensk lag-

stiftning. Däremot finns kompletterande14 svensk lagstiftning till vissa delar i GDPR. Eftersom 

GDPR har direkt effekt utgör den svensk lag. Användning av EU-rättskällor som har direkt 

effekt bör därmed inte utgöra hinder för fastställandet och systematiserandet gällande svensk 

rätt, på så sätt som kommer att göras i den kommande framställningen.  

 

För att besvara frågeställning ett görs systematiseringen genom en analys av hur artikel 45 

GDPR tillämpas i praktiken. Detta kan härledas till att systematiseringen görs i form av de 

principer och läror som återfinns i GDPR. För att besvara frågeställningarna två och tre görs 

systematiseringen genom en genomgång av innehållet i artikel 46 och 49 GDPR. Detta kan 

härledas till att systematiseringen görs i form av regler. För att besvara frågeställning fyra görs 

systematiseringen i form av sambandet mellan artiklarna 45, 46 och 49 GDPR. I avsnitt 2 bes-

varas visserligen inga frågeställningar, men fastställandet av gällande rätt som där görs vad 

gäller begreppen personuppgifter och tredjelandsöverföringar är icke desto mindre grundläg-

gande för förståelsen av den fortsatta framställningen i denna uppsats. 

 

Rättskälleläran kommer tillämpas genom användning av svensk rättspraxis, såsom görs i avsnitt 

2.4. Svensk lagstiftning behandlas endast i form av GDPR, samt de referenser till svenska kom-

pletterande15 regler till GDPR som görs i avsnitt 2.2. De uttalanden som Datainspektionen har 

gjort om vad som är en tredjelandsöverföring, i avsnitt 2.4, och om uppförandekoder, i avsnitt 

                                                
12 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, Norstedts 

juridik, Stockholm, 2018, s. 49. 
13 Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, Nääv, Maria & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, Studentlit-

teratur, Lund, 2018, s. 21. 
14 Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och förordning (2018:219) 

med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. 
15 Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och förordning (2018:219) 

med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. 
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4.5, omfattas likväl av den rättsdogmatiska metoden. Uttalandena torde närmast ha status som 

rättskällan doktrin, eftersom de kan användas för att fastställa gällande rätt. Svensk doktrin 

behandlas även kort i avsnitt 6.   

 

Att PuL (och dataskyddsdirektivet) samt dess lagförarbeten idag inte utgör gällande lagstiftning 

talar för att de inte borde kunna inordnas under rättskälleläran. Det torde nämligen vara motsä-

gelsefullt att tillämpa äldre lagstiftning för att fastställa gällande rätt. Därför är den rättsdogma-

tiska metoden i denna del inte den lämpligaste metoden att tillämpa. Lagförarbeten enligt den 

rättsdogmatiska metoden behandlas därmed inte. 

 

1.5.2 Den EU-rättsliga metoden 

Eftersom uppsatsen nästan uteslutande behandlar GDPR kommer den EU-rättsliga metoden att 

vara relevant för samtliga frågeställningar, men framförallt frågeställning ett, två och tre. Me-

toden kan användas för att tolka och tillämpa det EU-rättsliga regelverket i Sverige,16 men torde 

även kunna användas för att undersöka frågor i en ren EU-rättslig kontext, utan hänsyn till 

nationell rätt. Allmänna rättsprinciper kan användas som verktyg för att tolka och fylla ut EU-

rätten. Användning av så kallad ”soft law” omfattas också av den EU-rättsliga metoden. Soft 

law är icke-bindande dokument i form av riktlinjer, vägledningar, koder och liknande, utfärdat 

av EU-organ.17 

 

För att besvara fråga ett kommer kommissionens beslut om olika länders system för adekvat 

skyddsnivå att utredas närmare. Besluten kan anses vara sekundärrätt.18 

 

Inom ramen för den EU-rättsliga metoden kommer även praxis från EU-domstolen att använ-

das. Mål C-362/14 Schrems är centralt för att kunna ge en fullständig bild av hur kravet på 

”adekvat skyddsnivå” i artikel 45 GDPR ska förstås. Som praxis torde också räknas generalad-

vokatens förslag till avgöranden. 

 

EU-domstolen har kritiserats för att inte endast uttala sig om hur EU:s regelverk ska tolkas, 

utan dessutom agera rättsskapande.19 På dataskyddsområdet är ett framträdande exempel dom-

stolens ogiltigförklarande av Safe Harbor i mål C-362/14 Schrems. Kritiken mot EU-

domstolens rättsskapande verkan påverkar dock inte utredningen i denna uppsats, eftersom de 

uttalanden av EU-domstolen som behandlas i denna uppsats får anses hamna inom ramen för 

tolkning av ”gällande EU-rätt”. 

 

I fråga om tolkning av den europeiska lagstiftningen, kommer uttalanden (vilket får anses vara 

soft law) från den europeiska dataskyddsstyrelsen (EPDB) att användas för att besvara fråga 

                                                
16 Reichel, Jane, EU-rättslig metod, Nääv, Maria & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, Studentlitteratur, 

Lund, 2018, s. 109. 
17 Reichel, Jane, i not 16 a.a., s. 128. 
18 Typer av rättsakter, Primärrätt och sekundärrätt, ”www.ec.europa.eu/info/law/law-making-process/types-eu-

law_sv#primrrtt-och-sekundrrtt”. 
19 Reichel, Jane, i not 16 a.a., s. 131. 
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två och tre. EDPB ersatte Artikel 29-gruppen som har publicerat en rad vägledningar om till-

lämpningen av artiklar i det äldre dataskyddsdirektivet, och GDPR. Vissa av Artikel 29-grup-

pens vägledningar har godkänts av EDPB,20 och bör därmed anses vara soft law. Samtidigt har 

de vägledningar som inte har godkänts i vissa fall hänvisats till i vägledningar publicerade av 

EDPB.21 Sett till att den EU-rättsliga metoden rimligtvis endast bör tillämpas i förhållande till 

gällande accepterade rättskällor faller de vägledningar som inte har godkänts lämpligen utanför 

den EU-rättsliga metoden. 

1.5.3 Den rättsanalytiska metoden 

Den rättsanalytiska metoden omfattar ett bredare tillämpningsområde än både den EU-rättsliga 

metoden och den rättsdogmatiska metoden. Genom den rättsanalytiska metoden analyseras rät-

ten men enligt den rättsanalytiska metoden förutsätts inte ett rätt svar, vilket är fallet för den 

rättsdogmatiska metoden. Svaret på en rättslig fråga kan innehålla flera alternativ. En rättsana-

lys kan utföras genom att olika rättskällor ställs mot varandra, men i analysen kan även ingå att 

ta in källor som inte har status som rättskällor, men som ändå bedömer eller kommenterar rät-

ten.22 Här aktualiseras uttalanden gjorda av Artikel 29-gruppen som inte har godkänts av EDPB 

och mail mottaget av Datainspektionen. Vad gäller doktrin skriven på engelska inordnas den 

lämpligast under den rättsanalytiska metoden, eftersom den inte utgör svensk doktrin och där-

med ingen svensk rättskälla enligt den rättsdogmatiska metoden. Vad gäller uttalanden gjorda 

av Artikel 29-gruppen kan de ge en bakgrund till, och förklara rättsläget såsom det ser ut idag 

samt innehålla ståndpunkter som talar för eller emot användning av en viss grund för tredje-

landsöverföringar. 

 

I de delar där den rättsdogmatiska metoden och den EU-rättsliga metoden inte är tillräckliga 

kommer den rättsanalytiska metoden att tillämpas. För att syftet med denna uppsats ska kunna 

uppfyllas krävs att en rättsanalys görs, dels genom att det som har framkommit i avsnitt 3 ställs 

mot det som har framkommit i avsnitt 4 och 5, dels genom att jämförelsen görs ur både ett 

företagsperspektiv och ett individperspektiv. Syftet går ut på att analysera rätten ur ett bredare 

perspektiv. Till stöd för analysen kommer ibland även juridiska artiklar att användas där reg-

lerna om tredjelandsöverföring för företag har kommenterats. Den rättsanalys som görs för att 

uppfylla syftet kommer inte leda till ett rätt svar. Tvärtom kommer argument både för och emot 

ett visst svar att beaktas, vilket illustreras av att både för- och nackdelar kommer att diskuteras 

för ett givet alternativ till artikel 45 GDPR. Dessutom besvaras fråga fyra bäst med användning 

av den rättsanalytiska metoden. 

 

Som har nämnts i avsnitt 1.5.1 torde PuL samt dess lagförarbeten inte omfattas av den rättsdog-

matiska metoden. I denna uppsats används PuL samt dess lagförarbeten endast för att kunna 

skapa analytiska argument som talar för en viss tolkning av bestämmelser i GDPR, och förklara 

                                                
20 The European Data Protection Board, Endorsement of GDPR WP 29 guidelines, Endorsement 1/2018, 25 maj 

2018. 
21 Se exempelvis EDPB Riktlinjer, Riktlinjer 2/2018 för undantagen i artikel 49 enligt förordning 2016/679, 25 

maj 2018, s. 16, fotnot 42 som hänvisar till Artikel 29-arbetsgruppen för uppgiftsskydd, Yttrande 6/2014 om be-

greppet den registeransvariges berättigade intressen i artikel 7 i direktiv 95/46/EG (WP 217), 9 april 2014. 
22 Sandgren, Claes, i not 12 a.a., s. 50 och 51. 
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personuppgiftsbegreppet i avsnitt 2.3. PuL samt dess lagförarbeten bör därmed omfattas av den 

rättsanalytiska metoden. Regler om tredjelandsöverföring i dataskyddsdirektivet kommer be-

handlas endast i syfte att illustrera innebörden av motsvarande regler i GDPR. Av dessa skäl 

används den rättsanalytiska metoden för att besvara frågeställning tre. 

1.6 Disposition 

I avsnitt 2 kommer en bakgrund till GDPR och begreppen personuppgift samt tredjelandsöver-

föring ges. 

 

I avsnitt 3, 4 och 5 kommer de olika grunderna för tredjelandsöverföringar att diskuteras var 

för sig. Dessa avsnitt är i huvudsak deskriptiva. Avsnitten sammanfogas sedan i avsnitt 6 genom 

en diskussion där vad som framkommit i avsnitt 3 ställs mot vad som framkommit i avsnitt 4 

och 5. 

 

Avsnitt 7 sammanfattar och drar slutsatser av huvudpunkterna från de föregående avsnitten. 
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2. Bakgrund 

2.1 Introduktion 

Nedan behandlas i korthet bakgrunden till GDPR, olika kategorier av personuppgifter och vad 

som är en tredjelandsöverföring. 

2.2 Dataskyddsförordningens tillkomst  

GDPR antogs den 27 april 2016 och trädde i kraft den 25 maj 2018.23 Syftet med förordningen 

var att harmonisera skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter, vilket även 

var syftet med dataskyddsdirektivet.24 Avsikten med GDPR är att ”bidra till att skapa ett område 

med frihet, säkerhet och rättvisa och en ekonomisk union, till ekonomiska och sociala framsteg, 

till förstärkning och konvergens av ekonomierna inom den inre marknaden samt till fysiska 

personers välbefinnande”.25 Det finns alltså en tanke om att ett harmoniserat och starkt skydd 

för personuppgifter ska bidra till en starkare inre marknad, vilket hänger ihop med det grund-

läggande syftet med EU. I sitt förslag till en allmän uppgiftsskyddsförordningen pekade kom-

missionen på en rad omständigheter som talade för behovet av ett nytt och förstärkt skydd av 

personuppgifter. Bland annat angavs den snabba tekniska utvecklingen och förtroendet för nät-

miljön som skäl för ett starkare skydd.26 

Medlemsstaterna har på vissa områden fått befogenhet att lagstifta om tillämpningen av 

GDPR.27 Sverige har därför instiftat kompletterande lagstiftning som berör vissa områden.28 

2.3 Vad är en personuppgift?  

GDPR definierar i artikel 4.1 en personuppgift som ”varje upplysning som avser en identifierad 

eller identifierbar fysisk person”. Information som är anonymiserad omfattas inte av GDPR:s 

tillämpningsområde.29 Med identifierbar fysisk person avses ”en person som direkt eller indi-

rekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikat-

ionsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som 

är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, 

                                                
23 Artikel 99 GDPR. 
24 Skäl 3 GDPR. 
25 Skäl 2 GDPR. 
26 Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (COM (2012) 11 final). 
27 Se exempelvis behandling av brottsuppgifter enligt artikel 10 GDPR. 
28 Se Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och förordning (2018:219) 

med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. 
29 Skäl 26 GDPR.  
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kulturella eller sociala identitet”.30 En personuppgift kan vara en persons namn, personnummer, 

IP adress eller så kallade cookies.31 Även en bild kan vara en personuppgift.32 

Behandling av personuppgifter till avlidna personer omfattas inte av GDPR:s tillämpningsom-

råde, men medlemsstaterna ges utrymme att fastställa bestämmelser för behandlingen av per-

sonuppgifter rörande avlidna personer.33 Detta skiljer sig från PuL:s tillämpningsområde på så 

sätt att PuL endast omfattade personer som var i livet.34 Personuppgifter till avlidna kan däremot 

innehålla personuppgifter till människor som fortfarande är i livet. En sådan personuppgift 

skulle kunna vara ärftliga sjukdomar, där den efterlevande kan drabbas av en sådan sjukdom.35  

I GDPR finns även kategorier av personuppgifter som är extra skyddsvärda. Artikel 9 GDPR 

behandlar så kallade känsliga personuppgifter. Dessa är bland annat etniskt ursprung, politiska 

åsikter och religiös eller filosofisk övertygelse. Artikel 10 GDPR rör behandling av personupp-

gifter som rör lagöverträdelser och artikel 87 GDPR rör behandling av personnummer. 

2.4 Vad är en tredjelandsöverföring? 

Med tredje land avses ett land som inte är medlem i EU eller EES, eller en internationell orga-

nisation,36 samt ett annat tredje land eller en annan internationell organisation.37 En internation-

ell organisation definieras som ”en organisation och dess underställda organ som lyder under 

folkrätten, eller ett annat organ som inrättats genom eller på grundval av en överenskommelse 

mellan två̊ eller flera länder”.38 

Vad som är tredje land står därmed klart. Vad som är en överföring är däremot inte definierat i 

lag. Synsätten av vad som är en överföring har tidigare varierat mellan EU:s medlemsländer.39 

Datainspektionen definierar tredjelandsöverföring som överföring av personuppgifter till tredje 

land ”när personuppgifter blir tillgängliga för någon i ett land utanför EU/EES-området”.40 

Vad som utgör en tredjelandsöverföring har dock slagits fast i praxis. I det så kallade Konfir-

mandlärarfallet41 hade en ledare för konfirmander inom Svenska kyrkan utvecklat en hemsida 

                                                
30 Artikel 4.1 GDPR. 
31 Voigt, Paul & Bussche, Axel von dem, The EU General Data Protection Regulation (GDPR) – A Practical 

Guide, Springer International Publishing, 2017, s. 11. 
32 Magnusson Sjöberg, C (Red.), Rättsinformatik – Juridiken i det digitala informationssamhället, Studentlitteratur, 

upplaga 2, 2016, s. 162. 
33 Skäl 27 GDPR. 
34 3 § PuL. 
35 Voigt, Paul & Bussche, Axel von dem, i not 31 a.a., s. 11. 
36 Artikel 44 GDPR. Se även Klamberg, Mark, Magnusson Sjöberg, Cecilia & Öman, Sören, Skydd av personlig 

integritet och informationsfrihet, Magnusson Sjöberg, Cecilia (red.), Rättsinformatik – Juridiken i det digitala in-

formationssamhället, Studentlitteratur, Lund, 2018, s. 193. 
37 Artikel 44 GDPR.  
38 Artikel 4 p.26 GDPR. 
39 Klamberg, Mark, Magnusson Sjöberg, Cecilia & Öman, Sören, i not 36 a.a., s. 195. 
40 Vad menas med överföring till tredje land?, ”www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskydds-

forordningen/tredjelandsoverforing/vad-menas-med-overforing-till-tredje-land/”. 
41 Mål C-101/01 Bodil Lindqvist, dom av den 6 november 2003, REG 2003, s. I-12971. 
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som var länkad till Svenska kyrkans server. Hemsidan innehöll uppgifter om, och beskrivningar 

av ledaren och dennes arbetskollegor. I ett fall fanns uppgifter om en kollega som hade skadat 

foten och var sjukskriven. 

Åklagaren yrkade på ansvar för bland annat otillåten tredjelandsöverföring enligt 33 § PuL. 

Hovrätten beslutade att begära förhandsavgörande från EU-domstolen där hovrätten bland an-

nat frågade om publicering av uppgifter på en hemsida som är lagrad på en server i Sverige 

innebar tredjelandsöverföring.  

EU-domstolen slog fast att internetpublicering inte innebar en tredjelandsöverföring om en per-

son lägger ut personuppgifter på en hemsida och den som tillhandahåller servertjänsten befinner 

sig i samma medlemsstat eller en annan medlemsstat. Avsikten med det dåvarande dataskydds-

direktivet, som domen grundar sig på, var nämligen inte att internetanvändning skulle omfattas 

av begreppet tredjelandsöverföring. Vidare ansåg EU-domstolen att om uppgifter som lades ut 

på en hemsida skulle innebära en tredjelandsöverföring, och kommissionen ansåg att något 

tredje land inte kunde upprätthålla en adekvat skyddsnivå, så skulle det i praktiken innebära att 

medlemsstaterna vara tvungna att hindra att personuppgifter över huvud taget lades ut på inter-

net.  

Det så kallade Lundsbergsfallet42 kom att ytterligare klargöra vad en överföring egentligen in-

nebar. I det fallet hade ansvarig person för Lundsbergs skolas hemsida publicerat uppgifter på 

hemsidan som rörde en anställds namn, anställningsförhållanden samt att den anställde haft 

samarbetssvårigheter och blivit sjukskriven. Frågan i Högsta Domstolen (HD) var om en sådan 

överföring kunde anses vara en tredjelandsöverföring. HD konstaterade, med stöd av samma 

argumentation som EU-domstolen hade framfört i Konfirmandlärarfallet, att publiceringen inte 

utgjorde en tredjelandsöverföring.  

                                                
42 NJA 2005 s. 361. 
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3. Några beslut om adekvat skyddsnivå enligt artikel 45 

3.1 Introduktion 

I detta kapitel ges inledningsvis en bakgrund till kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå 

i tredje land (avsnitt 3.2). Sedan behandlas kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå som 

berör USA, Japan, Schweiz, Kanada och Israel, där en närmare genomgång av utmärkande be-

ståndsdelar i de olika besluten kommer att göras (avsnitt 3.3-3.7), följt av en sammanfattning 

(avsnitt 3.8).  

3.2 Överföring på grundval av beslut om adekvat skyddsnivå 

Artikel 45.1 GDPR anger att det är kommissionen som bedömer vilka länder eller internation-

ella organisationer som upprätthåller en adekvat skyddsnivå. EU-domstolen konstaterade i mål 

C-362/14 Schrems att en adekvat skyddsnivå uppnås när tredje land kan säkerställa en skydds-

nivå för skyddet av grundläggande fri- och rättigheter som är ”väsentligen likvärdig med den 

skyddsnivå som garanteras inom unionen” enligt dataskyddsdirektivet jämfört med Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan). Den skyddsnivå som ska säker-

ställas behövde alltså inte vara identisk med den skyddsnivå som garanteras inom unionen.43  

 

I sin bedömning av om tredje land eller en internationell organisation kan säkerställa en adekvat 

skyddsnivå ska kommissionen beakta flera omständigheter, bland annat respekten för mänsk-

liga rättigheter, dataskyddsregler, huruvida det finns en eller flera effektivt fungerande obero-

ende tillsynsmyndigheter och vilka internationella åtaganden som har gjorts.44 I praktiken fattar 

kommissionen besluten genom så kallade genomförandeakter, vilka bland annat även ska inne-

hålla en mekanism för regelbunden översyn.45 Om det finns en genomförandeakt kan tredje-

landsöverföring ske utan tillstånd.46 Om tredje land eller en internationell organisation inte 

längre kan säkerställa en adekvat skyddsnivå har kommissionen rätt att återkalla, ändra eller 

upphäva sitt beslut.47 

 

I dagsläget har kommissionen bedömt att Andorra, Kanada, Färöarna, Guernsey, Israel, Isle of 

Man, Jersey, Nya Zeeland, Schweiz, Uruguay, och USA och Japan kan säkerställa en adekvat 

skyddsnivå. Förhandlingar pågår även med Sydkorea.48 

                                                
43 Mål C-362/14 Schrems, p. 73. 
44 Se vidare i artikel 45.2 a) - c) GDPR. 
45 Se vidare i artikel 45.3 GDPR. 
46 Se artikel 45.1 GDPR. 
47 Se artikel 45.5 GDPR. 
48 Adequacy decisions, “www.ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/ade-

quacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en”. 
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3.3 USA 

3.3.1 Safe Harbor och mål C-362/14 Schrems 

Kommissionens beslut 2000/520 (Safe Harbor) fattades inom ramen för artikel 25 i dataskydds-

direktivet och började gälla den 26 juli 2000 som ett system som kunde upprätthålla en adekvat 

skyddsnivå i USA. Företag som hade anslutit sig skulle genom självcertifiering se till att prin-

ciperna i Safe Harbor och de vägledande frågorna och svaren följdes.49 I mål C-362/14 Schrems 

ogiltigförklarades dock Safe Harbor av både EU-domstolen och generaladvokaten50, vilket var 

resultatet av den process den österrikiska medborgaren Maximiliam Schrems hade drivit i Ir-

land. 

 

EU-domstolen ogiltigförklarade Safe Harbor i sin helhet i huvudsak på två grunder, dels för att 

Safe Harbor innebar ingrepp i rättigheterna enligt artikel 7 och 8 i stadgan, dels att Safe Harbor 

innebar ingrepp i rätten till ett effektivt rättsmedel som föreskrivs i artikel 47 i stadgan.  

 

Artikel 29-gruppen uttalade sig senare om domen och framhöll att en ny överenskommelse likt 

Safe Harbor kunde vara en del av lösningen för att personuppgifter återigen skulle kunna över-

föras till USA på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå.51 

3.3.2 EU-U.S. Privacy Shield 

Det inleddes nya förhandlingar mellan EU och USA vilka resulterade i kommissionens beslut 

om Privacy Shield som började gälla den 12 juli 2016. I allmänhet innebär Privacy Shield ett 

förstärkt skydd för EU-medborgare, hårdare krav på amerikanska organisationer och begräns-

ningar av amerikanska myndigheters tillgång till personuppgifter.52 Företag ska genom själv-

certifiering säkerställa att de följer bestämmelserna i Privacy Shield.53  

 

De sju principer som återfinns i Privacy Shield berör påpekande, valmöjlighet, ansvar för vi-

dareöverföring, säkerhet, dataintegritet och ändamålsbegränsning, tillgång och rättsmedel, ge-

nomförande och ansvar.54 Därtill finns sexton kompletterande principer.55 

 

                                                
49 Artikel 1.3 Kommissionens beslut 2000/520/EG av den 26 juli 2000 enligt Europaparlamentets och rådets di-

rektiv 95/46/EG om huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom de principer om integritetsskydd (Safe Harbor 

Privacy Principles) i kombination med frågor och svar som Förenta staternas handelsministerium utfärdat. 
50 Se Förslag till avgörande av generaladvokat Y. Bot föredraget den 23 september 2015, ECLI:EU:C:2015:627. 
51 Statement of the Article 29 Working Party, 16 oktober 2015. 
52 Se How does Safe Harbor compare to the EU-US Privacy Shield?, “www.onlinetech.com/resources/refer-

ences/how-does-safe-harbor-compare-to-the-eu-us-privacy-shield”, hämtad den 13 januari 2019. 
53 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1250 av den 12 juli 2016 enligt Europaparlamentets och rådets 

direktiv 95/46/EG om huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och 

Förenta staterna, Bilaga II – Övergripande principer för skölden för skydd av privatlivet i EU och Förenta Staterna 

utfärdade av Förenta Staternas handelsministerium, III - Kompletterande principer, Självcertifiering. 
54 Se Kommissionens genomförandebeslut, i not 53 a.a., Bilaga II – Övergripande principer för skölden för skydd 

av privatlivet i EU och Förenta Staterna utfärdade av Förenta Staternas handelsministerium, II – Principer.  
55 Kommissionens genomförandebeslut, i not 53 a.a., Bilaga II – Övergripande principer för skölden för skydd av 

privatlivet i EU och Förenta Staterna utfärdade av Förenta Staternas handelsministerium, III - Kompletterande 

principer. 



 

 

20 

I anslutning till nya klagomålsmekanismer införde USA även en ombudsmansmekanism för att 

åtgärda felaktig personuppgiftsbehandling.56 Ombudsmannen är ansluten till USA:s utrikesde-

partement och verkar för en oberoende granskning av individuella klagomål.57 En registrerad 

ska kunna skicka sitt klagomål till en medlemsstats tillsynsmyndighet som sedan vidarebeford-

rar klagomålet till ett centraliserat EU-organ58 som gör ytterligare en bedömning på uppdrag av 

EDPB59 (tidigare på uppdrag av Artikel 29-gruppen). Det centraliserade EU-organet utgörs av 

tillsynsmyndigheterna för Bulgarien, Storbritannien, Österrike, Tyskland och Frankrike.60 När 

klagomålet är utrett får den registrerade ett svar där ombudsmannen bekräftar att klagomålet 

har blivit ordentligt utrett, att amerikansk lagstiftning har följts och att felet är åtgärdat om lagen 

inte har följts. 

 

I USA infördes även år 2015 Judicial Redress Act (JRA), vilket ger medborgare inom EU möj-

lighet att föra talan i amerikanska domstolar bland annat med stöd av amerikansk dataskydds-

lagstiftning.61 JRA kan anses vara en förlängning av de nya rättsmekanismer som genom Pri-

vacy Shield ges EU-medborgare.62 

 

I mål C-362/14 Schrems förklarade EU-domstolen att kommissionen regelbundet skulle kon-

trollera sina beslut om att ett land säkerställer en adekvat skyddsnivå. Detta mot bakgrund av 

att skyddsnivån kan komma att ändras.63 Detta krav är numera kodifierat genom artikel 45.3 

GDPR, men infördes redan i Privacy Shield som ytterligare en förändring. Den regelbundna 

kontrollen utförs som en årlig granskning av kommissionen tillsammans med USA:s handels-

departement. Granskningen syftar till att kontrollera hur Privacy Shield fungerar och efterlevs 

av amerikanska myndigheter, och ska leda till en årlig rapport som är offentlig.64 

3.4 Japan 

Kommissionens senaste beslut omfattar Japan och började gälla den 23 januari 2019.65 Detta är 

det första beslutet där kommissionen kontrollerar tredje lands lagstiftning mot GDPR, vilket 

gör beslutet unikt. EDPB yttrade sig den 5 december 2018 om utkastet till kommissionens 

                                                
56 Kommissionens genomförandebeslut, i not 53 a.a., Bilaga III – Skrivelse från Förenta Staterna:s utrikesminister 

John Kerry. 
57 Kommissionens genomförandebeslut, i not 53 a.a., skäl 117. 
58 Kommissionens genomförandebeslut, i not 153 a.a., skäl 119. 
59 Commission staff working document – Accompanying the document “Report from the Commission to the Eu-

ropean Parliament and the Council on the second annual review of the functioning of the EU-U.S. Privacy Shield 
(SWD (2018) 497 final), s. 34. 
60 Rules of Procedure for the Submission of Requests to Ombudsperson via The “EU Centralised Body” According 

to The EU-US Privacy Shield, “www.ico.org.uk/media/report-a-concern/documents/2014438/ropeucentral-

isedbodypdf.pdf”, s. 1. 
61 Se Section 2, a) och c) Judicial Redress Act, 5 U.S.C § 552a (JRA). 
62 Jfr Lambert, Paul, Understanding the New European Data Protection Rules, Taylor & Francis Group, Boca 

Raton, 2018, s.367. 
63 Se mål C-362/14 Schrems, p.76. 
64 Kommissionens genomförandebeslut, i not 53 a.a., skäl 145-149. 
65 Commission implementing decision of 23.1.2019 pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Par-

liament and of the Council on the adequate protection of personal data by Japan under the Act on the Protection 

of Personal Information (C (2019) 304 final). 
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beslut.66 Kommissionen kommer inom de kommande två åren att göra en första granskning av 

den adekvata skyddsnivån i Japan.67  

3.4.1 The Act on the Protection of Personal Information (APPI) 

Japans konstitution innehåller en grundläggande bestämmelse om personlig integritet och fri-

het.68 Japan har även instiftat tre dataskyddslagar, varav en är relevant för privatägda företags 

hantering av personuppgifter, ”The Act on the Protection of Personal Information” (APPI). La-

gen gäller för alla organisationer som behandlar personuppgifter, oavsett om organisationen 

arbetar ideellt eller inte. Lagen gäller även för individer som behandlar personuppgifter inom 

sitt eget företag.69 Däremot exkluderas press och media, universitet och andra organ som bedri-

ver akademisk verksamhet, religiösa organ och politiska organ från att omfattas av de centrala 

dataskyddsprinciperna, skyldigheter för näringsidkare, den registrerades rättigheter och tillsyn 

av den japanska tillsynsmyndigheten (PPC). Beslutet om adekvat skyddsnivå gäller endast de 

sektorer som inte är exkluderade enligt APPI.70  

 

PPC får utfärda vägledningar om tillämpningen av APPI. I juni 2018 inrättade PPC komplette-

rande regler till APPI som var särskilt avsedda för tredjelandsöverföringar från EU baserade på 

ett beslut om adekvat skyddsnivå. Både PPC och domstolar kan fatta beslut baserat på reglerna. 

Reglerna innebär bland annat att ett företag som har mottagit personuppgifter från EU måste 

kunna identifiera dessa under hela tiden företaget är verksamt.71 

 

Den japanska definitionen av begreppet ”behandling” omfattar ”all hantering av personuppgif-

ter”. Begreppet ”personuppgift” är definierat som ”all information som är relaterad till en le-

vande person och som kan identifiera personen”, vilket påminner om GDPR:s definition av 

personuppgifter.72 Det japanska personuppgiftsbegreppet ska dock skiljas från ett annat be-

grepp, ”persondata”, vilket är flera personuppgifter organiserade i en databas. 

 

APPI innehåller flera dataskyddsprinciper. Bland annat innebär principen om korrekthet att 

personuppgifter ska hållas så uppdaterade som möjligt och principen om lagringsminimering 

innebär att personuppgifter inte ska lagras längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till 

syftet med behandlingen. Företag ska sträva efter att utan dröjsmål radera personuppgifter när 

det inte längre är nödvändigt att behandla uppgifterna.73 

 

Principen om syftesminimering innebär att behandlingen endast får ske utifrån de syften som 

har formulerats av företaget. Syftena ska formuleras ”så precist som möjligt”, och företaget är 

sedan bundet till syftet. När personuppgifter erhålls från ett annat företag är det möjligt för 

                                                
66 EDPB Opinion of the Board (Art. 70.1 .s), Opinion 28/2018 regarding the European Commission Draft Imple-

menting Decision on the adequate protection of personal data in Japan, 5 december 2018. 
67 Commission Implementing Decision, i not 65 a.a., s. 43. 
68 Commission Implementing Decision, i not 65 a.a., s. 2-3. 
69 Commission Implementing Decision, i not 65 a.a., s. 8. 
70 Commission Implementing Decision, i not 65 a.a., s. 9. 
71 Commission Implementing Decision, i not 65 a.a., s. 4. 
72 Se avsnitt 2.3 ovan.  
73 Commission Implementing Decision, i not 65 a.a., s. 12. 
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företaget att formulera ett nytt syfte, anpassat till sin egen behandling. När personuppgifter er-

hålls genom tredjelandsöverföring från EU måste det japanska företaget formulera sitt syfte 

inom ramen för det syften som personuppgifterna ursprungligen behandlades i EU.74 Enligt 

principen om laglig och rättvis behandling måste det japanska företaget bekräfta de syften för 

vilken behandlingen har skett inom EU, och sedan följa syftena i sin egen behandling.75 

 

Vidare överföring av personuppgifter till annat tredje land är otillåtet såvida samtycke inte har 

inhämtats av den registrerade. Innan samtycke inhämtas ska den registrerade informeras om 

vilket land som tredjelandsöverföring kommer att ske till. Om det inte är möjligt att inhämta 

samtycke ska överföring inte ske. Samtycke behöver inte inhämtas när överföring sker till ett 

land som den japanska tillsynsmyndigheten anser upprätthåller en liknande skyddsnivå som 

Japan, eller när företaget använder standardiserade dataskyddsbestämmelser eller bindande fö-

retagsbestämmelser.76 

 

Den registrerade har flera rättigheter enligt APPI. Bland annat finns en rätt till rättelse eller 

radering om personuppgifterna inte är korrekta.77 Den registrerade kan även begära att företaget 

slutar överföra uppgifter till annat tredje land om överföringen sker i strid med reglerna om 

tredjelandsöverföring från Japan. Det finns dock ingen rätt att invända mot behandling som sker 

för direkt marknadsföring, eller en rätt att invända mot automatiserat beslutsfattande.78  

3.5 Schweiz  

Kommissionens beslut gällande Schweiz började gälla den 26 juli år 2000. Artikel 29-gruppen 

yttrande sig i juni 1999.79 Kommissionen anger i fem skäl vilka åtgärder Schweiz hade vidtagit 

för att upprätthålla en adekvat skyddsnivå. Åtgärderna utgörs av den federala konstitutionen 

(som garanterar skydd för privatlivet),80 den schweiziska lagen om skydd för personuppgifter,81 

kantonal lagstiftning eller kantonal rättspraxis (i vissa kantoner fanns ingen rättspraxis varvid 

de konstitutionella bestämmelserna skulle gälla istället),82 ratificering av konvention för skydd 

vid automatisk databehandling,83 och den schweiziska lagen om skadeståndsansvar (som kan 

tillämpas om otillåten behandling har ägt rum och de registrerade har lidit skada).84 Därtill kon-

stateras att ”de tillämpliga rättsreglerna i Schweiz omfattar alla grundläggande principer som 

behövs för en adekvat skyddsnivå för fysiska personer, även om det också finns undantag och 

                                                
74 Commission Implementing Decision, i not 65 a.a., s. 10. 
75 Commission Implementing Decision, i not 65 a.a., s. 12. 
76 Commission Implementing Decision, i not 65 a.a., s. 16-18. 
77 Commission Implementing Decision, i not 65 a.a., s. 18-19. 
78 Commission Implementing Decision, i not 65 a.a., s. 19-20. 
79 Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter, Yttrande 5/99 om 

skyddsnivån när det gäller personuppgifter i Schweiz (WP 22), 7 juni 1999. 
80 Kommissionens beslut 2000/518/EG av den 26 juli 2000 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG 

om adekvat skydd av personuppgifter i Schweiz, skäl 6. 
81 Kommissionens beslut, i not 80 a.a., skäl 7. 
82 Kommissionens beslut, i not 80 a.a., skäl 8. 
83 Kommissionens beslut, i not 80 a.a., skäl 9. 
84 Kommissionens beslut, i not 80 a.a., skäl 10. 
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begränsningar för att skydda vissa viktiga allmänna intressen” och att oberoende tillsyn utövas 

av myndigheter som har befogenhet att ingripa och göra undersökningar.85 

3.6 Kanada 

Beslutet som omfattar Kanada började gälla den 20 december 2001. Artikel 29-gruppen yttrade 

sig i januari 2001.86 Kommissionen beskrev i fem skäl Kanadas skyddsåtgärder som består av 

lagen om elektroniska handlingar och skydd för personuppgifter (Personal Information Pro-

tection and Electronic Documents Act) (lagen). Kanada har även förpliktat sig att följa OECD:s 

riktlinjer för integritetsskydd och gränsöverskridande flöden av personuppgifter.87 Lagen om-

fattar alla organisationer som bedriver kommersiell verksamhet, men inte de organisationer som 

omfattas av den federala integritetsskyddslagen (Federal Privacy Act), organisationer anslutna 

till offentlig sektor på provinsnivå och ideella organisationer som inte har kommersiell karak-

tär.88 

3.7 Israel 

Beslutet som omfattar Israel började gälla den 31 januari 2011. Artikel 29-gruppen yttrade sig 

i december 2009.89 Israels rättssystem baserar sig i stora delar på utveckling genom rättspraxis 

(så kallad common law). Däremot finns särskild lagstiftning som reglerar personuppgiftsbe-

handling såsom den israeliska dataskyddslagen som kompletteras genom olika regeringsbe-

slut,90 eller lagstiftning som reglerar särskilda sektorer såsom finanssektorn och sjukvårdssek-

torn.91 Den israeliska dataskyddslagen gäller inte manuell behandling av personuppgifter.92 En 

tillsynsmyndighet, med befogenhet att göra utredningar och ingripa, kontrollerar efterlevnaden 

av lagstiftningen.93 

 

Artikel 29-gruppen ansåg att Israel upprätthöll en adekvat skyddsnivå, men gjorde ett par note-

ringar. Personuppgiftsbegreppet behandlas annorlunda i Israel jämfört med EU. I den israeliska 

dataskyddslagen återfinns begreppet ”personinformation” vilket definieras som information 

”om en persons karaktär, personliga status, nära relationer, hälsotillstånd, ekonomiska ställning, 

yrkeskvalifikationer, åsikter och övertygelse”.94 Begränsningen till vissa typer av uppgifter 

                                                
85 Kommissionens beslut, i not 80 a.a., skäl 10. 
86 Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter, Yttrande 2/2001 om 

skyddsnivån i den kanadensiska lagen om personuppgifter och elektroniska handlingar (WP 39), 26 januari 2001. 
87 Kommissionens beslut 2002/2/EG av den 20 december 2001 i enlighet med Europaparlamentets och rådets 

direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för personuppgifter genom den kanadensiska lagen om elektroniska hand-

lingar och skydd för personuppgifter (Personal Information Protection and Electronic Documents Act), skäl 8. 
88 Kommissionens beslut, i not 87 a.a., skäl 5. 
89 Artikel 29-arbetsgruppen för skydd av personuppgifter, Yttrande 6/2009 om skyddsnivån för personuppgifter i 

Israel (WP 165), 1 december 2009. 
90 Kommissionens beslut 2011/61/EU av den 31 januari 2011 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 95/46/EG om adekvat skydd vid automatiserad behandling av personuppgifter i Staten Israel, skäl 6 och 7. 
91 Kommissionens beslut, i not 90 a.a., skäl 8. 
92 Kommissionens beslut, i not 90 a.a., skäl 9. 
93 Kommissionens beslut, i not 90 a.a., skäl 10. 
94 Artikel 29-arbetsgruppen för skydd av personuppgifter, i not 89 a.a., s. 4. 
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innebär att definitionen inte motsvarar GDPR:s definition av en personuppgift.95 Eftersom Is-

rael har ett common law-system har dock definitionen av en personuppgift genom rättspraxis 

utvidgats till att även omfatta exempelvis IP-adresser.96 Artikel 29-gruppen såg det som god-

tagbart att rättspraxis kunde utvidga dataskyddslagstiftningen, särskilt med tanke på att definit-

ionen av personuppgifter i den israeliska dataskyddslagen fungerade som en skyddsram.97 

 

Den europeiska proportionalitetsprincipen98 erkänns inte uttryckligen i den israeliska data-

skyddslagen, men har tillämpats i rättspraxis. Vidare har Artikel 29-gruppen fått förklaringar 

om proportionalitetsprincipens betydelse i israelisk rätt. Artikel 29-gruppen ansåg därför att 

proportionalitetsprincipen hade tillämpats i tillräcklig omfattning.99 

 

Artikel 29-gruppen ansåg att Israel inte kunde upprätthålla en adekvat skyddsnivå vad gäller 

manuell behandling av personuppgifter, vilket är följden av att den israeliska dataskyddslag-

stiftningen inte gäller för manuell behandling. Kommissionens beslut gäller därför endast auto-

matiserad behandling.100 

3.8 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att kommissionen har utfärdat en rad beslut som sträcker 

sig över en tidsperiod om nitton år, där de första besluten började gälla år 2000 och det senaste 

beslutet började gälla år 2019. Ju närmare år 2019 som besluten har fattats, desto mer detalje-

rade är både besluten och de uttalanden som har gjorts av Artikel 29-gruppen och EDPB. Be-

sluten som omfattar Japan och USA inom ramen för Privacy Shield är särskilt detaljerade, vilket 

tyder på ökad betydelse av personlig integritet, särskilt efter EU-domstolens vägledande dom i 

mål C-362/14 Schrems.  

 

I USA har det tidigare systemet, Safe Harbor, ogiltigförklarats och idag gäller istället Privacy 

Shield där det har införts flera mekanismer som ska säkerställa skydd för personuppgifter. I 

Japan reglerar APPI företags personuppgiftsbehandling. De registrerade har enligt APPI flera 

rättigheter, däribland genom dataskyddsprinciper. I Schweiz finns skyddet för personuppgifter 

i olika lagstiftning på både federal och kantonal nivå. Det beslut som gäller Kanada omfattar 

bara organisationer som bedriver kommersiell verksamhet. Slutligen finns i Israel dataskydds-

lagstiftning men mycket av rättsutvecklingen baseras på rättspraxis. 

                                                
95 Se avsnitt 2.3 ovan. 
96 Artikel 29-arbetsgruppen för skydd av personuppgifter, i not 89 a.a., s. 5. 
97 Artikel 29-arbetsgruppen för skydd av personuppgifter, i not 89 a.a., s. 5. 
98 Jfr. skäl 4 GDPR. 
99 Artikel 29-arbetsgruppen för skydd av personuppgifter, i not 89 a.a., s. 7. 
100 Se rubriken och Kommissionens beslut, i not 90 a.a., skäl 12. 
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4. Tredjelandsöverföring enligt artikel 46 

4.1 Introduktion 

Nedan ges en genomgång av de alternativ företag har enligt artikel 46 GDPR att göra tredje-

landsöverföringar. Utmärkande drag för varje alternativ kommer gås igenom.  

4.2 Överföring på grundval av lämpliga skyddsåtgärder 

Om något beslut om adekvat skyddsnivå enligt artikel 45 GDPR inte finns är det enligt artikel 

46 ändå möjligt att göra en tredjelandsöverföring. Enligt artikel 46 GDPR ska den personupp-

giftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet i sådana fall ha vidtagit lämpliga skyddsåtgärder. 

Företag kan välja mellan bindande företagsbestämmelser, standardiserade dataskyddsbestäm-

melser, uppförandekoder och certifieringsmekanismer. Artikel 46 GDPR kompenserar avsak-

nad av ett beslut om adekvat skyddsnivå enligt artikel 45 GDPR.101 

4.3 Artikel 46.2 b) – Bindande företagsbestämmelser 

Bindande företagsbestämmelser omnämns i artikel 46.2 b) GDPR och regleras särskilt i artikel 

47 GDPR.102 Bindande företagsbestämmelser är företagsinterna regler som används av företag 

verksamma i flera länder och där överföring av personuppgifter görs inom företaget.103 Bin-

dande företagsbestämmelser ska vara rättsligt bindande och innehålla uttryckliga bestämmelser 

om de registrerades lagstadgade rättigheter, men även förklara bland annat vilka överföringar 

som omfattas, hur de registrerade ska informeras om innehållet i en bindande företagsbestäm-

melse, samt rutiner för att samarbeta med en tillsynsmyndighet.104  

 

Kommissionen har utfärdat en modell i fyra steg som företag kan följa för att bindande före-

tagsbestämmelser ska kunna godkännas.105 

 

I ett första steg ska företaget utse en ansvarig myndighet som ska hantera samarbetet med andra 

tillsynsmyndigheter inom EU. I vissa fall kan det vara svårt att på en gång avgöra vilket lands 

tillsynsmyndighet som blir ansvarig tillsynsmyndighet. EPDB har utfärdat ett arbetsdokument 

som beskriver vilka faktorer ett företag kan beakta i sådana fall. I första hand ska företaget utgå 

från det land där moderbolaget har sitt huvudkontor eller där det operativa huvudkontoret är 

                                                
101 Skäl 108 GDPR. 
102 Se artikel 46.2 b) GDPR. 
103 What are binding corporate rules?, “www.ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-out-

side-eu/binding-corporate-rules_en”. Se även artikel 4.20 GDPR där BCR definieras som ”strategier för skydd av 

personuppgifter som en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde som är etablerad på en medlems-

stats territorium använder sig av vid överföringar eller en uppsättning av överföringar av personuppgifter till en 

personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde i ett eller flera tredje länder inom en koncern eller en grupp 

av företag som deltar i gemensam ekonomisk verksamhet”. 
104 Se artikel 47.2 GDPR för samtliga villkor. 
105 Approval of binding corporate rules, “www.ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-out-

side-eu/binding-corporate-rules_en”. 
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beläget. Om det inte står klart i vilket land detta är, eller om landet är tredje land ska företaget 

istället förklara val av ansvarig tillsynsmyndighet utifrån följande:106 

- Var det europeiska huvudkontoret är beläget. 

- Platsen för det företag som har ansvar om dataskyddsfrågor. 

- Platsen för det företag som är bäst lämpat att hantera ansökan och införliva bindande 

företagsbestämmelser inom företagsgruppen. 

- Platsen där flest beslut fattas om syftet med behandlingen av personuppgifter. 

- Det land inom EU från vilket flest tredjelandsöverföringar kommer ske. 

 

Kriterierna är inte absoluta. Den myndighet som ansökan till slut skickas till kommer självstän-

digt att ta ställning till om det är rätt myndighet, och kan fatta beslut om att vidarebefordra 

ansökan till en annan myndighet än den företaget har skickat sin ansökan till. 

 

I ett andra steg ska företaget ta fram ett utkast till bindande företagsbestämmelser. Utkastet 

skickas sedan till den ansvariga myndigheten som granskar utkastet i förhållande till kraven i 

Artikel 29-gruppens arbetsdokument 153.107 Den ansvariga myndigheten ger sedan kommen-

tarer till utkastet. 

 

I ett tredje steg inleder den ansvariga myndigheten samarbete med andra tillsynsmyndigheter 

inom medlemsländer där tredjelandsöverföringar sker. Detta resulterar i ett första utkast som 

skickas till övriga tillsynsmyndigheter. De kommentarer som ges av övriga tillsynsmyndigheter 

vidarebefordras till företaget som arbetar vidare med utkastet. Om den ansvariga tillsynsmyn-

digheten sedan anser att samtliga kommentarer har tillgodosetts kan företaget utforma ett slut-

ligt utkast som ska godkännas av övriga tillsynsmyndigheter.108  

 

Det fjärde och sista steget innebär att samarbetet med de andra tillsynsmyndigheterna avslutas 

när övriga tillsynsmyndigheter har godkänt bindande företagsbestämmelser. Det är då möjligt 

för företaget att ansöka om tillstånd för tredjelandsöverföring i varje medlemsland, baserat på 

företagets bindande företagsbestämmelser. Om bindande företagsbestämmelser skulle ändras 

utöver det som har blivit godkänt behöver företaget på nytt ansöka om tillstånd för sin tredje-

landsöverföring.109 

4.4 Artikel 46.2 c) och d) – Standardiserade dataskyddsbestämmelser 

Standardiserade dataskyddsbestämmelser omnämns i artikel 46.2 c) och d) GDPR. Denna ka-

tegori av lämpliga skyddsåtgärder har utfärdats av kommissionen. Bestämmelserna kan 

                                                
106 Article 29 Data Protection Working Party, Working Document Establishing a Model Checklist Application for 

Approval of Binding Corporate Rules (WP 108), 14 april 2005, s. 3. 
107 Article 29 Data Protection Working Party, Working Document setting up a table with the elements and princi-

ples to be found in Binding Corporate Rules (WP 153), 24 juni 2008. 
108 Article 29 Data Protection Working Party, Working Document Setting Forth a Co-Operation Procedure for 

Issuing Common Opinions on Adequate Safeguards Resulting From “Binding Corporate Rules” (WP 107), 14 

april 2005, s. 3. 
109 What are the benefits of BCRs compared with other ways of satisfying the 8th Data Protection Principle?, 

“www.ico.org.uk/for-organisations/binding-corporate-rules/”. 



 

 

27 

användas när ett företag ingår avtal med part i tredje land. Det går inte att använda standardise-

rade dataskyddsbestämmelser som en lämplig skyddsåtgärd gentemot samtliga aktörer i tredje 

land, utan endast gentemot den part i tredje land som via ett avtal är bundet av standardiserade 

dataskyddsbestämmelser.110 

 

De första bestämmelserna började gälla år 2001111, de andra år 2004112 och de tredje år 2010113. 

2004 års standardiserade dataskyddsbestämmelser innebar ändring i artikel 1, 4, 5 och bilagan 

till 2001 års standardiserade dataskyddsbestämmelser. 2001 års beslut ändrades ytterligare år 

2016, där även ändring av 2010 års beslut gjordes.114 Dessa ändringar omfattade artikel 4 och 

innebar att tillsynsmyndigheters befogenheter skulle gälla generellt enligt artikel 28.3 i data-

skyddsdirektivet (nuvarande artikel 58 GDPR). Ändringarna gjordes med tanke på EU-

domstolens ogiltigförklarande av Safe Harbor,115 och skulle kunna uppfattas som en preventiv 

åtgärd från kommissionen för att standardiserade dataskyddsbestämmelser inte skulle komma 

att ogiltigförklaras senare.116  

 

När företag använder standardiserade dataskyddsbestämmelser kan de lägga till klausuler om 

affärsrelaterade frågor, men klausulerna får inte strida mot någon av bestämmelserna.117 Det är 

också möjligt för den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet att föra in bestäm-

melserna i ett personuppgiftsbiträdesavtal, eller ett underbiträdesavtal.118 

 

Enligt praxis i vissa medlemsstater har överföring med stöd av standardiserade dataskyddsbe-

stämmelser varit föremål för krav på godkännande innan överföringen har fått ske.119 Företag 

kan även komplettera bestämmelserna med ytterligare skyddsåtgärder, grundat på avtal.120 

Detta sammanvägt med den praxis som ska finnas inom EU torde innebära att ändringar får 

göras, men att ändringarna inte får försämra skyddet som ges genom standardiserade data-

skyddsbestämmelser.121 

                                                
110 Voigt, Paul & Bussche, Axel von dem, i not 31 a.a., s. 119. 
111 Kommissionens beslut 2001/497/EG av den 15 juni 2001 om standardiserade dataskyddsbestämmelser för 

överföring av personuppgifter till tredje land enligt direktiv 95/ 46/EG. 
112 Kommissionens beslut 2004/915/EG av den 27 december 2004 om ändring av beslut 2001/497/EG om standar-

diserade dataskyddsbestämmelser för överföring av personuppgifter till tredje land. 
113 Kommissionens beslut 2010/87/EU av den 5 februari 2010 om standardiserade dataskyddsbestämmelser för 

överföring av personuppgifter till registerförare etablerade i tredje land i enlighet med Europaparlamentets och 

rådets direktiv 95/46/EG. 
114 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2297 av den 16 december 2016 om ändring av beslut 

2001/497/EG och 2010/87/EU rörande standardiserade dataskyddsbestämmelser för överföring av personuppgifter 

till tredjeländer och till registerförare etablerade i tredjeländer i enlighet med Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 95/46/EG. 
115 Se mål C-362/14 Schrems.  
116 Data Privacy – Commission changes existing decisions on standard contract clauses and adequacy of third 

countries, “www.iptechblog.com/2017/01/data-privacy-commission-changes-existing-decisions-on-standard-

contractual-clauses-and-adequacy-of-third-countries/”.  
117 Se Kommissionens beslut, i not 111 a.a., skäl 5 och Kommissionens beslut, i not 113 a.a., skäl 4. 
118 Se skäl 109 GDPR. 
119 Feiler, Lukas, Forgó, Nikolaus & Weigl, Michaela, The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A 

Commentary, Globe Law and Business, Surrey, 2018, s. 212. Det framgår inte vilka medlemsstater som har denna 

praxis.  
120 Se skäl 109 GDPR. 
121 Feiler, Lukas, Forgó, Nikolaus & Weigl, Michaela, i not 119 a.a., s. 212. 
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4.5 Artikel 46.2 e) – Uppförandekoder och artikel 46.2 f) – Certifieringsmekan-

ismer 

4.5.1 Uppförandekoder 

Uppförandekoder omnämns i artikel 46.2 e) GDPR och regleras särskilt i artikel 40-41 GDPR. 

Syftet med uppförandekoder är att bestämmelserna i GDPR ska tolkas och översättas till tydliga 

och praktisk tillämpbara bestämmelser. En uppförandekod kan därför användas för att minska 

eller helt ta bort det tolkningsutrymme som finns för bestämmelserna i GDPR.122 Detta ska 

kunna effektivisera tillämpningen av GDPR.123 

 

En uppförandekod får upprättas för att uppfylla vilka krav som helst i GDPR. I artikel 40.2 

GDPR anges exempel på ett antal områden som en uppförandekod kan beröra.124 Den måste 

dock innehålla mekanismer som för det behöriga övervakningsorganet möjliggör övervak-

ning.125 Det behöriga övervakningsorganet utses av tillsynsmyndigheten.126  

 

Artikel 46.2 e) GDPR anger även att det ska finnas rättsligt bindande och verkställbara åtagan-

den för den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet i tredje land att tillämpa lämp-

liga skyddsåtgärder. Av ordalydelsen framgår inte hur detta krav förhåller sig till innehållet i 

uppförandekoder, men Datainspektionen menar att uppförandekoden ska medföra rättsligt bin-

dande och verkställbara skyldigheter för företaget i tredje land.127 Artikel 40.2 j) GDPR bekräf-

tar delvis detta genom att ge bestämmelser om tredjelandsöverföring som exempel på vad en 

uppförandekod kan innehålla. För att en tredjelandsöverföring med stöd av en uppförandekod 

ska vara möjlig krävs att uppförandekoden är godkänd av både tillsynsmyndigheten i en med-

lemsstat, EPDB och kommissionen.128 Godkännande från kommissionen ger uppförandekoden 

allmän giltighet inom EU.129 

 

Uppförandekoder riktar sig till en kategori av personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbi-

träden, och kan vara bransch-specifika eller teknologi-specifika. Det är sammanslutningar av 

organ eller grupper av företag130 som företräder kategorier av personuppgiftsansvariga eller 

personuppgiftsbiträden som ska utarbeta uppförandekoden. En sammanslutning kan vara en 

branschorganisation eller en handelskammare.131 Exempelvis har Riksidrottsförbundet (RF) 

                                                
122 Voigt, Paul & Bussche, Axel von dem, i not 31 a.a., s. 73. 
123 Skäl 98 GDPR. 
124 Dessa områden kan vara rätten till en rättvis och öppen behandling, information till allmänheten och de regi-

strerade samt pseudonymisering av personuppgifter. 
125 Se artikel 40.4 GDPR. 
126 Se artikel 41 GDPR. 
127 Hur vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder?, Uppförandekoder och certifieringsmekanismer, ”www.datainspekt-

ionen.se/lagar-regler/dataskyddsforordningen/tredjelandsoverforing/hur-vidtar-vi-lampliga-skyddsatgarder/”. 
128 Se artikel 40.5 och artikel 40.7-40.9 GDPR.  
129 Se artikel 40.3 jämfört med artikel 40.5 och artikel 40.9 GDPR. 
130 Voigt, Paul & Bussche, Axel von dem, i not 31 a.a., s. 73. 
131 Voigt, Paul & Bussche, Axel von dem, i not 31 a.a., s. 73. 
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utarbetat en uppförandekod som gäller för RF och dess medlemmar.132 Innan uppförandekoden 

upprättas bör utfärdaren av uppförandekoden samråda med berörda parter, och helst även med 

de registrerade.133  

 

Utarbetandet av uppförandekoder ska med hänsyn till mikroföretag, små och medelstora före-

tags134 särskilda behov uppmuntras av medlemsstater, tillsynsmyndigheter, styrelsen och kom-

missionen.135 Särskilda behov skulle kunna vara behov av juridisk vägledning med hänsyn till 

de kunskapsskillnader om GDPR som kan finnas mellan å ena sidan mikroföretag, små och 

medelstora företag, å andra sidan stora,136 multinationella företag.137 Vid utarbetandet av en 

uppförandekod bör det därför vara framförallt mikroföretag, små och medelstora företags behov 

som ska tillgodoses, eftersom sådana företag skulle kunna besitta en genomsnittligt lägre juri-

disk kompetens jämfört med stora företag. 

4.5.2 Certifieringsmekanismer 

Certifieringar, sigill och märkningar omnämns i artikel 46.2 f) GDPR och regleras särskilt i 

artikel 42-43 GDPR. Dessa är mekanismer som visar att ett företag har tillräckliga organisato-

riska resurser för att uppfylla kraven i GDPR.138 GDPR innehåller ingen definition av begreppet 

certifiering. Den internationella standardiseringsorganisationen, International Organization for 

Standardization (ISO)139, definierar däremot en certifiering som ”tredje parts intyg i förhållande 

till produkter, processer och tjänster”.140 Denna definition ska tillämpas i förhållande till artikel 

42 och artikel 43 GDPR.141 

 

Certifieringsmekanismer innebär inte att företaget faktiskt uppfyller de krav som ställs upp i 

GDPR, utan de fungerar endast som ett slags kvalitetsstämpel. Vid införandet av certifierings-

mekanismer ska behovet hos mikroföretag, små och medelstora företag beaktas.142 

                                                
132 Se Riksidrottsförbundet, Behandling av personuppgifter – Uppförandekod för idrottsrörelsen, ”www.rf.se/glo-
balassets/riksidrottsforbundet/dokument/personuppgifter-och-gdpr/uppforandekod_personuppgifter-och-

gdpr.pdf”, s. 4. 
133 Skäl 99 GDPR. 
134 Skäl 13 GDPR hänvisar till artikel 2 i bilagan till Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 

2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag, där mikroföretag, små och medelstora 

företag definieras som företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 

miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år. För små företag gäller särskilt 

att de inte får sysselsätta färre än 50 personer och dess omsättning eller balansomslutning får inte överstiga 10 

miljoner euro per år. För mikroföretag gäller särskilt att de inte får sysselsätta färre än 50 personer och dess om-

sättning eller balansomslutning får inte överstiga 10 miljoner euro per år. 
135 Se Artikel 40.1 GDPR. 
136 Vad som är ett stort företag definieras inte närmare i GDPR, men rimligtvis är det ett företag som omsätter fler 

än 250 personer, vars årsomsättning överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning överstiger 43 miljoner 

euro per år. 
137 Jfr skäl 13 GDPR där mikroföretag, små och medelstora företags särskilda behov ska beaktas även för en 

enhetlig och rättssäker tillämpning av GDPR i övrigt samt i situationer där en tillsynsmyndighet genomför över-

vakning.  
138 EDPB Guidelines, Guidelines 1/2018 on certification and identifying certification criteria in accordance with 

Articles 42 and 43 of the Regulation 2016/679, 25 maj 2018, s. 5. 
139 ISO har utfärdat en rad standarder.  
140 ISO/IEC 17000:2004, Conformity Assessment – Vocabulary and general principles. 
141 EDPB Guidelines, i not 138 a.a., s. 5. ISO har även andra definitioner av begreppet certifiering.  
142 Artikel 42.1 GDPR. 
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Genom användning av loggor eller symboler kan företaget visa att de har bedömts individuellt 

och anses uppfylla kraven för certifieringen.143 Sigill och märkningar kan fungera som komple-

ment till certifieringar. Ett sigill kan vara det europeiska sigillet för dataskydd, vilket är en 

gemensam certifiering inom EU.144 För att en sådan gemensam certifiering ska kunna uppnås 

behöver EDPB godkänna ett antal kriterier under vilka företaget önskar behandla personupp-

gifter.145 

 

Artikel 46.2 f) GDPR anger att det ska finnas rättsligt bindande och verkställbara åtaganden för 

den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet i tredje land att tillämpa lämpliga 

skyddsåtgärder. Som för artikel 46.2 e) GDPR innebär detta att certifieringsmekanismerna ska 

medföra sådana åtaganden.146  

 

Det är endast tillsynsmyndigheten eller ett ackrediterat certifieringsorgan som kan utfärda cer-

tifieringar.147 Ett certifieringsorgan blir ackrediterat antingen av tillsynsmyndigheten eller av 

ett nationellt ackrediteringsorgan.148 Följaktligen är det möjligt för tillsynsmyndigheten att utse 

sig själv till certifieringsorgan. Tillsynsmyndigheten kan dra tillbaka en certifiering som är ut-

färdat av ett ackrediterat certifieringsorgan om kraven för certifiering inte längre är upp-

fyllda.149 

 

Innan en certifiering utfärdas ska en bedömning göras mot bakgrund av fastställda certifierings-

kriterier som tillsynsmyndigheten utfärdar.150 Kommissionen kan dock anta delegerade akter 

och genomförandeakter som fastställer krav och tekniska standarder för en certifieringsmekan-

ism.151 EDPB har uttalat att vid utformning av certifieringskriterier ska följande principer och 

faktorer beaktas:152 

 

- Den rättsliga grunden för behandlingen (artikel 6 GDPR). 

- Principerna för behandling av personuppgifter (artikel 5 GDPR). 

- Den registrerades rättigheter (artikel 12-23 GDPR). 

- Skyldigheten att anmäla personuppgiftsincidenter (artikel 33 GDPR). 

- Skyldigheten att tillhandahålla inbyggt dataskydd och dataskydd som standard (artikel 

25 GDPR). 

- Om en konsekvensbedömning av behandlingen har gjorts (artikel 35.7 GDPR). 

- Vilka tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som har vidtagits (artikel 32 

GDPR). 

- Enhetlighet och verifierbarhet. 

                                                
143 Artikel 42.1 GDPR. 
144 Artikel 42.5 GDPR. 
145 Se vidare i EDPB Guidelines, i not 138 a.a., s. 10. 
146 Se avsnitt 4.5 ovan. 
147 Artikel 42.5 GDPR. 
148 Artikel 43.1 GDPR. 
149 Artikel 58.2 h) GDPR. 
150 Artikel 42.5 GDPR. 
151 Artikel 43.8 och artikel 43.9 GDPR. 
152 EDPB Guidelines, i not 138 a.a., s. 10-11 och 16. 
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- Reviderbarhet med hänsyn till utvecklingen av personuppgiftsbehandling enligt GDPR. 

- Relevans i förhållande till målgrupp.  

- Hänsyn till, och i lämpliga fall, kompatibilitet med andra standarder såsom ISO-

standarder eller nationella standardnivåer, och 

- Flexibilitet och anpassningsbarhet i förhållande till olika typer och storlekar av företag, 

inklusive mikroföretag, små och medelstora företag som avses i artikel 42.1 GDPR och 

med beaktande av den riskbedömning som ska göras enligt skäl 77 GDPR. 

4.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att företag enligt artikel 46 GDPR kan överföra person-

uppgifter till tredje land på grundval av standardiserade dataskyddsbestämmelser, bindande fö-

retagsbestämmelser, certifieringsmekanismer och uppförandekoder. Om någon av dessa mek-

anismer tillämpas kan företaget anses ha vidtagit lämpliga skyddsåtgärder. 

 

Utmärkande för bindande företagsbestämmelser är att de utformas av företaget men endast kan 

användas företagsinternt. Företaget måste vidare gå igenom en process för att få bindande fö-

retagsbestämmelser godkända.  

 

Standardiserade dataskyddsbestämmelser är utfärdade av kommissionen och går endast att an-

vända gentemot viss part i tredje land. 

 

Certifieringsmekanismer och uppförandekoder är riktade mot mikroföretag, små och medel-

stora företag. De är tillämpliga framförallt på den egna verksamheten inom EU, men för att 

företaget ska kunna grunda en tredjelandsöverföring på en certifieringsmekanism eller uppfö-

randekod ska de innehålla åtaganden för mottagaren av personuppgifter i tredje land. 
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5. Tredjelandsöverföring enligt artikel 49  

5.1 Introduktion 

Nedan ges en genomgång av de alternativ enligt artikel 49 GDPR som finns för företag att göra 

tredjelandsöverföringar. Utmärkande drag för varje alternativ kommer gås igenom.  

5.2 Överföring på grundval av undantag i särskilda situationer 

Artikel 49 GDPR anger att i fall en tredjelandsöverföring inte kan grundas på artikel 45 eller 

artikel 46 GDPR får en tredjelandsöverföring ändå göras, men endast under förutsättning att 

undantagen i artikel 49 GDPR tillämpas.153 Dessa är samtycke, avtal, allmänintresse, rättsliga 

anspråk, den registrerades eller andra personer grundläggande intressen, register som är avsett 

att ge allmänheten information och en intresseavvägning. Undantagen ska tillämpas restrik-

tivt.154 

5.3 Artikel 49.1 a) – Samtycke 

Enligt artikel 49.1 a) GDPR får en överföring göras på grundval av ett uttryckligt samtycke av 

den registrerade. Den registrerade måste först bli informerad om riskerna med överföringen, 

vilket innebär att den registrerade åtminstone måste informeras om den personuppgiftsansvari-

ges identitet,155 syftet med varje behandling, vilken typ av information som kommer att samlas 

in och behandlas, rätten att återkalla sitt samtycke,156 samt en förteckning över mottagare eller 

kategorier av mottagare.157 Samtycke måste även vara frivilligt, vilket aktualiserar följande:158 

- Negativa konsekvenser får inte vara en effekt av att den registrerade inte har samtyckt. 

- Inhämtade av samtycke får inte ingå i en ej förhandlingsbar del av villkor som ska god-

kännas. 

- Den registrerade måste kunna vägra samtycke eller kunna ta tillbaka sitt samtycke utan 

problem.  

- Så kallad paketering får inte användas. Vid paketering har den som tillhandahåller en 

tjänst gjort användningen av tjänsten beroende av ett samtycke för annan behandling av 

personuppgifter, där sådan behandling inte har något samband med tjänsten som tillhan-

dahålls.159 

 

                                                
153 Se artikel 49.1 a) – g) GDPR. 
154 Se Explanatory Report to the Additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals with 

regard to Automatic Processing of Personal Data, regarding supervisory authorities and transborder data flows 

(ETS 181), “www.rm.coe.int/16800cce56”, p.31 och Artikel 29-arbetsgruppen för uppgiftsskydd, Arbetsdoku-

ment om en gemensam tolkning av artikel 26.1 i direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 (WP 114), 25 november 

2005, s. 7. 
155 Se även skäl 42 GDPR. 
156 Se även artikel 7.3 GDPR. 
157 Jfr. artikel 13 och 14 GDPR. Se även Artikel 29-arbetsgruppen för uppgiftsskydd, Riktlinjer om samtycke enligt 

förordning (EU) 2016/679 (WP 259 rev.01), 10 april 2018, s. 13-14. 
158 Artikel 29-arbetsgruppen för uppgiftsskydd, i not 157 a.a., s. 5-6. 
159 Se artikel 7.4 GDPR samt skäl 43 GDPR. 
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Samtycket ska vara specifikt, vilket innebär att samtycket ska ha givits för den särskilda över-

föringen. Ett företag som inhämtar samtycke måste därför inhämta ett nytt samtycke för varje 

tredjelandsöverföring.160 

 

Samtycket ska ges i form av en otvetydig viljeyttring vilket innebär att det måste vara uppenbart 

att den registrerade har samtyckt till behandlingen.161 Den personuppgiftsansvarige får inte an-

vända sig av ikryssade rutor som kräver att användaren kryssar av rutan för att inte samtycka. 

Tyst godkännande betraktas inte som ett aktivt val och är därmed heller inte ett giltigt godkän-

nande.162 

Ett lämpligt sätt att se till att samtycket är uttryckligt är att inhämta samtycket i skriftlig form. 

För att den personuppgiftsansvarige i framtiden lättare ska kunna bevisa att samtycket är ut-

tryckligt kan även underskrift inhämtas.163  

Vid inhämtade av samtycke på internet är det inte möjligt att inhämta ett skriftligt samtycke i 

fysisk form. Däremot kan samtycket inhämtas i form av att den registrerade får fylla i ett 

elektroniskt formulär, skicka e-post, signera elektroniskt eller ladda upp ett scannat dokument 

där underskriften syns.164  

5.4 Artikel 49.1 b) och c) – Avtal 

Enligt Artikel 49.1 b) och c) GDPR får överföring göras om den är nödvändig för fullgörande 

av avtal, vilket kräver att det finns en nära och väsentlig förbindelse mellan den registrerade 

och avtalets ändamål.165 Så är inte fallet vid fullgörande av anställningsavtal166 eller uppfyl-

lande av outsourcing-avtal där tjänsten går ut på löneadministration från tredje land.167 Undan-

taget kan däremot utgöra en grund för överföring när resebyråer överför personuppgifter till 

samarbetspartners som medverkar vid organiseringen av en kunds resa.168  

 

Överföringen ska vidare vara tillfällig,169 exempelvis när en bank överför personuppgifter till 

en bank i tredje land för att ett betalningsuppdrag ska kunna utföras och där det inte finns något 

stadigvarande samarbete mellan bankerna.170 Överföringar som inte är tillfälliga är exempelvis 

när multinationella företag anordnar kurser i tredje land och systematiskt överför personupp-

gifter till samma tredje land för anställda som deltar i kurser.171 

                                                
160 EDPB Riktlinjer, i not 21 a.a., s. 7. 
161 Artikel 29-arbetsgruppen för uppgiftsskydd, i not 157 a.a., s. 16.  
även artikel 4.11 GDPR där det framgår att samtycket kan visas genom att den registrerade har gjort ett uttalande 

eller lämnat en entydig bekräftande handling. 
162 Artikel 29-arbetsgruppen för uppgiftsskydd, i not 157 a.a., s. 17. 
163 Artikel 29-arbetsgruppen för uppgiftsskydd, i not 157 a.a., s. 19. 
164 Artikel 29-arbetsgruppen för uppgiftsskydd, i not 157 a.a., s. 19. 
165 Artikel 29-arbetsgruppen för uppgiftsskydd, i not 154 a.a., s. 13. 
166 Artikel 29-arbetsgruppen för uppgiftsskydd, i not 154 a.a., s. 13. 
167 Artikel 29-arbetsgruppen för uppgiftsskydd, i not 154 a.a., s. 14 och EDPB Riktlinjer, i not 21 a.a., s. 8. 
168 Artikel 29-arbetsgruppen för uppgiftsskydd, i not 154 a.a., s. 14 och EDPB Riktlinjer, i not 21 a.a., s. 9. 
169 Skäl 111 GDPR. 
170 EDPB Riktlinjer, i not 21 a.a., s. 9. 
171 EDPB Riktlinjer, i not 21 a.a., s. 9.  
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Undantagen i artikel 49.1 b) och c) GDPR påminner om det undantag som återfanns i 34 § 

första stycket c) PuL. Som exempel på situationer där behandling kunde grundas på fullgörande 

avtal nämndes fakturering, kundregister och förande av kundkonton. Det ansågs inte spela nå-

gon roll om den registrerade inte har slutit avtalet själv, utan via ställföreträdare eller ombud,172 

något som för övrigt återspeglas i artikel 49.1 c) GDPR. 

5.5 Artikel 49.1 d) – Allmänintresse 

Enligt artikel 49.1 d) GDPR får överföring göras om den är nödvändig av viktiga skäl som rör 

allmänintresset. Artikel 49.1 d) GDPR är främst avsett att användas av myndigheter, men kan 

även användas av privata organ.173 Det finns inget krav på att överföringen ska vara tillfällig. 

Detta innebär däremot inte att överföringen kan ske regelbundet eller i större skala. Artikel 49.1 

d) GDPR ska fortfarande användas i undantagssituationer.174 

 

Efter händelserna den 11 september 2001 antog USA ett antal lagar som bland annat innebar 

att flygbolag som trafikerade amerikanskt territorium skulle lämna ut uppgifter om passagerare. 

Uppgifterna skulle lämnas till tullar som sedan skulle dela uppgifterna med federala myndig-

heter. Om uppgifterna inte lämnades ut kunde det leda till indragna landningstillstånd och böter 

för flygbolagen. Artikel 29-gruppen ansåg inte att överföringarna var nödvändiga av viktiga 

skäl som rörde allmänintresset för att ”det inte [framstod] som godtagbart att ett ensidigt beslut 

i ett land utanför unionen av skäl som rör det egna allmänintresset skall leda till att uppgifter 

som skyddas i direktivet överförs urskillningslöst och rutinmässigt”.175 I en senare vägledning 

från 2005 har Artikel 29-gruppen uttalat att endast allmänna intressen som var definierade i 

nationell lagstiftning inom EU var giltiga.176 I GDPR framgår detta uttryckligen av artikel 49.4. 

5.6 Artikel 49.1 e) – Rättsliga anspråk 

Enligt artikel 49.1 e) GDPR får överföringen göras om den är nödvändig för att kunna fastställa, 

göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Ett rättsligt anspråk kan, förutom ett domstolsför-

farande, vara ett förfarande vid myndighet, exempelvis vid tillsynsmyndighet.177 Undantaget 

kan tillämpas exempelvis för att erhålla en sänkning av ålagda böter eller om företaget önskar 

inleda rättsliga förfaranden i tredje land. Däremot kan undantaget inte användas på grundval av 

att rättsliga förfaranden kan komma att äga rum i framtiden.178 

 

                                                
172 Se Öman, Sören & Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen, kommentar till 10 § under rubriken När be-

handling av personuppgifter är tillåten, I samband med avtal- punkt a (version 2018-02-16), ”www.zeteo.wolters-

kluwer.se”. 
173 Se skäl 112 GDPR och EDPB Riktlinjer, i not 21 a.a., s. 11. 
174 EDPB Riktlinjer, i not 21 a.a., s. 10. 
175 Artikel 29-arbetsgruppen för uppgiftsskydd, Yttrande 6/2002 om överlämnande av information ur flygbolagens 

passagerarlistor och övriga upplysningar till USA (WP 66), 24 oktober 2002, s. 6. 
176 Artikel 29-arbetsgruppen för uppgiftsskydd, i not 154 a.a., s. 15. 
177 Skäl 111 GDPR. 
178 EDPB Riktlinjer, i not 21 a.a., s. 11. 
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Vad gäller nödvändighetskravet har EDPB uttalat att det ska finnas en ”nära och betydande 

koppling” mellan uppgifterna som överförs och upprättandet, verkställandet eller försvaret av 

det rättsliga anspråket. Företaget i EU ska även, i det enskilda fallet, göra en bedömning av 

huruvida överföringen är tillfällig.179 

 

Rättsligt anspråk har även diskuterats inom ramen för 16 § första stycket c PuL, som visserligen 

inte berörde tredjelandsöverföringar men motsvarade 34 § första stycket c PuL som motsvarar 

artikel 49.1 e) GDPR. Datalagskommittén har bland annat angett tecknande av försäkring som 

exempel på vad som kan utgöra ett rättsligt anspråk.180 En tredjelandsöverföring skulle kunna 

aktualiseras om försäkringsbolaget var baserat i tredje land och den huvudsakliga hanteringen 

av personuppgifter skedde i det tredje landet. Även om avtalet ingicks med bolagets kontor i 

Sverige skulle en tredjelandsöverföring av personuppgifter, det vill säga medlemsregistret, 

kunna vara nödvändig för administreringen av försäkringen. 

5.7 Artikel 49.1 f) – Den registrerades eller andra personers grundläggande intres-

sen 

Enligt artikel 49.1 f) GDPR får överföring göras om den är nödvändig för att skydda den regi-

strerades eller andra personers grundläggande intressen, när den registrerade är fysiskt eller 

rättsligt förhindrad att ge sitt samtycke. Här avses även att den registrerade är psykiskt förhind-

rad att avge sitt samtycke. Som exempel på grundläggande intressen är vitala intressen som är 

väsentliga för den registrerade eller en annan person, inklusive fysisk integritet och liv,181 såsom 

vid medicinska akutsituationer.182 Exempelvis kan den registrerade befinna sig i tredje land och 

vara i akut behov av sjukvård men där endast personens läkare i en EU-medlemsstat kan lämna 

personuppgifter till tredje land. Överföring kan även ske om uppgifterna överförs till en inter-

nationell humanitär organisation,183 eller till organ eller personer som verkar för räddnings- 

eller hämtningsinsatser när en naturkatastrof har inträffat.184  

Dataskyddsdirektivet angav att behandling var tillåten för att skydda ett intresse som var av 

avgörande betydelse för den registrerades liv.185 Bestämmelsen liknar även 16 § första stycket 

b PuL, som var tillämplig när samtycke hade vägrats eller när det hade ansetts olämpligt att 

fråga efter samtycke.186 Endast personuppgifter om den som inte kunde lämna sitt samtycke 

fick behandlas. Exempel på vitala intressen var kontroll av blodgrupp och sjukdomshistoria på 

                                                
179 Skäl 111 GDPR. Se vidare EDPB Riktlinjer, i not 21 a.a., s. 4. 
180 Jfr. SOU 1997:39, Integritet ’ Offentlighet ’ Informationsteknik Del 2, kapitel 10-13, s. 378. 
181 Skäl 112 GDPR. 
182 EDPB Riktlinjer, i not 21 a.a., s. 12. 
183 Skäl 112 GDPR. 
184 EDPB Riktlinjer, i not 21 a.a., s. 13. 
185 Skäl 31 dataskyddsdirektivet. 
186 Se Öman, Sören & Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen, kommentar till 16 § under rubriken Undantag 

från förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter, Behandling för att skydda vitala intressen- första stycket 

b (version 2018-02-16), ”www.zeteo.wolterskluwer.se”. 



 

 

36 

grund av plötslig sjukdom som har lett till förlorat medvetande, 187 och ”hälsouppgifter om en 

medvetslös och svårt skadad potentiell organdonator […] för att hitta en lämplig mottagare för 

organet”.188 

5.8 Artikel 49.1 g) – Register som är avsett att ge allmänheten information 

Enligt artikel 49.1 g) GDPR får överföring göras från ett register som enligt unionsrätt eller 

nationell rätt är avsett att ge allmänheten information, vilket aktualiserar följande: 

 

- Överföringen ska göras från ett register, exempelvis ett fastighetsregister eller ett bo-

lagsregister,189 men även ett straffregister, offentliga fordonsregister eller ett förenings-

register.190 Registret kan vara i skriftlig eller elektronisk form.191 

- Registret ska vara avsett att ge allmänheten information. Privata register är undantagna 

från tillämpningsområdet.192 

- Registret ska vara tillgängligt för allmänheten eller för den som kan styrka ett berättigat 

intresse. Det är endast unionsrätt eller nationell rätt som kan godkänna ett sådant till-

gängliggörande. 

5.9 Artikel 49.1 2 st. – Intresseavvägning 

Den personuppgiftsansvarige måste kunna visa att inget av undantagen i artikel 45, artikel 46 

eller artikel 49.1 a)-g) GDPR är tillämpliga för att kunna göra en tredjelandsöverföring grundat 

på en intresseavvägning enligt artikel 49.1 2 st. GDPR.193 Den personuppgiftsansvarige ska i 

sådana fall informera tillsynsmyndigheten om överföringen och tillhandahålla alla relevanta 

aspekter av överföringen.194 Den personuppgiftsansvarige ska även informera den registrerade 

om överföringen och om de tvingade berättigade intressen som eftersträvas. I intresseavväg-

ningen ska följande faktorer bedömas:195 

 

- Överföringen ska inte vara repetitiv. Bedömningen ska ske mot bakgrund av samma 

omständigheter som när tillfällighetsbedömningen vid överföring med stöd av artikel 

49.1 b), c) eller e) GDPR görs. 

- Överföringen får endast göras till ett begränsat antal registrerade. Det finns ingen abso-

lut begränsning av hur många registrerade det ska vara fråga om men en måttstock är 

att begränsningen sker till ett fåtal registrerade.196 Den personuppgiftsansvarige bör ta 

reda på om det finns tekniska eller organisatoriska åtgärder som kan säkerställa att 

                                                
187 Se Öman, Sören & Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen, kommentar till 10 § under rubriken För att 

skydda vitala intressen- punkt c (version 2018-02-16), ”www.zeteo.wolterskluwer.se”. 
188 Öman S, Lindblom H-O, i not 186 a.a. 
189 Feiler, Lukas, Forgó, Nikolaus & Weigl, Michaela, i not 119 a.a., s. 221. 
190 EDPB Riktlinjer, i not 21 a.a., s. 13. 
191 EDPB Riktlinjer, i not 21 a.a., s. 13. 
192 EDPB Riktlinjer, i not 21 a.a., s. 13. 
193 EDPB Riktlinjer, i not 21 a.a., s. 15. 
194 EDPB Riktlinjer, i not 21 a.a., s. 17. 
195 Se artikel 49.1 andra stycket GDPR. 
196 EDPB Riktlinjer, i not 21 a.a., s. 15. 
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uppgifterna endast används för de ändamål som föreskrivs av den personuppgiftsansva-

rige.197 

- Överföringen ska vara nödvändig för ändamål som rör de personuppgiftsansvariges 

tvingade berättigade intressen och den registrerades intressen eller rättigheter och fri-

heter får inte väga tyngre. Den personuppgiftsansvarige ska här beakta personuppgifter-

nas art, behandlingens ändamål och varaktighet samt situationen i ursprungslandet, 

tredje land och det slutliga bestämmandelandet.198 Hänsyn ska tas till omständigheter 

för den registrerade, vilka är möjliga negativa effekter av överföringen, deras allvar och 

sannolikheten av att de inträffar.199 På grundval av denna bedömning ska den person-

uppgiftsansvariga tillhandahålla lämpliga skyddsåtgärder för överföringen.200 

 

Vid eventuell upptäckt av risker ska ytterligare skyddsåtgärder vidtas för att minimera ris-

kerna.201 För att det berättigade intresset ska vara tvingande krävs att intresset är av avgörande 

betydelse för den personuppgiftsansvarige, exempelvis om den personuppgiftsansvarige måste 

överföra personuppgifter för att skydda sin organisation eller sina system från skada som kan 

vara allvarlig och omedelbar eller från påföljd som kan vara allvarlig och som kan påverka 

affärsverksamheten påtagligt.202 

5.10 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att företaget kan grunda en tredjelandsöverföring på sam-

tycke, avtal, allmänintresse, rättsliga anspråk, den registrerades eller andra personers grundläg-

gande intressen, ett register som är avsett att ge allmänheten information eller en intresseavväg-

ning. Undantagen ska tillämpas restriktivt.  

                                                
197 EDPB Riktlinjer, i not 21 a.a., s. 16-17. 
198 Skäl 113 GDPR. 
199 Se vidare i skäl 75 GDPR. 
200 Artikel 29-arbetsgruppen för uppgiftsskydd, i not 21 a.a., s.32. 
201 EDPB Riktlinjer, i not 21 a.a., s. 16. 
202 EDPB Riktlinjer, i not 21 a.a., s. 15. 
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6. Artikel 45 jämfört med artikel 46 och artikel 49 

6.1 Introduktion 

Nedan diskuteras företags val mellan överföring på grundval av ett beslut om adekvat skydds-

nivå och övriga alternativ som finns enligt artikel 46 och artikel 49 GDPR. Inledningsvis ges 

kommentarer om de beslut om adekvat skyddsnivå som har behandlats i avsnitt 3 samt allmänna 

kommentarer om kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå. 

6.2 Kommentarer till kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå 

Redan nu bör tydliggöras att diskussionen nedan visar på vissa problemområden med respektive 

beslut. Dessa problemområden ger skäl att med fördel använda grunderna enligt artikel 46 och 

49 GDPR framför ett beslut om adekvat skyddsnivå. 

6.2.1 EU-U.S. Privacy Shield 

6.2.1.1 Skyddsmekanismer 

EU-medborgares rätt att inkomma med klagomål enligt JRA gäller endast myndigheter som är 

anslutna till justitiedepartementet. 2017 publicerades vilka myndigheter som det ska vara möj-

ligt att rikta ett klagomål mot. Varken NSA, Central Intelligence Agency (CIA), eller Federal 

Bureau of Investigation (FBI) ingick bland dessa myndigheter.203 Detta innebär i praktiken att 

EU-medborgare inte kan rikta klagomål mot behandling av personuppgifter som har gjorts av 

NSA, CIA eller FBI.204  

 

Ombudsmansmekanismen, som var avsedd att gälla för USA:s underrättelsegemenskap i vilket 

NSA, CIA och FBI ingår,205 kan dock läka de problem som uppstår vid tillämpningen av JRA. 

Artikel 29-gruppen har dock uttryckt bekymmer vad gäller ombudsmansmekanismen. Bland 

annat menar Artikel 29-gruppen att ombudsmannens självständighet kan ifrågasättas, dels ef-

tersom utrikesdepartementet inte är det lämpligaste departementet att utse en ombudsman, dels 

för att ombudsmannen kan bli avskedad. Artikel 29-gruppen menade vidare att den statssekre-

terare inom utrikesdepartementet som utses till chefssamordnare för ombudsmannen inte har 

tillräcklig kunskap om underrättelseverksamhet.206 Statssekreteraren bör därför inte kunna fatta 

välgrundade beslut som är självständiga. 

 

                                                
203 Se Attorney General Order No. 3824-2017, "Judicial Redress Act of 2015; Attorney General Designations," 82 

Fed. Reg. 7860, “www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2017-01-23/pdf/2017-01381.pdf”. 
204 Philouze, Anne-Laure, The EU-US Privacy Shield: Has Trust Been Restored, 3 Eur. Data Prot. L. Rev. 463 

(2017),”www.hei-

nonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/edpl3&collection=journals&id=502&startid=&endid=511”. 
205 Se Presidental Policy Directive – Signal Intelligence Activities, “www.obamawhitehouse.archives.gov/the-

press-office/2014/01/17/presidential-policy-directive-signals-intelligence-activities” och Our organizations,” 

www.intelligence.gov/how-the-ic-works”. 
206 Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 01/2016 on the EU – U.S. Privacy Shield draft adequacy 

decision (WP 238), 13 april 2016, s. 49. 
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Enligt Privacy Shield måste ombudsmannen få nödvändig information för att kunna ge ett exakt 

svar på klagomålet.207 Däremot framgår inte vilken insyn ombudsmannen har i beslutsfattandet 

och om ombudsmannens beslut helt baserar sig på den amerikanska myndighetens beslut, om 

ombudsmannen kan göra tillägg och ändringar, eller vilka åtgärder ombudsmannen kan vidta 

för att se till att eventuella fel verkligen har åtgärdats. Ombudsmannens beslut kan heller inte 

överklagas.208 

 

I december 2018, nästan två och ett halvt år efter Privacy Shield började gälla, hade det ännu 

inte inkommit några klagomål till ombudsmannen om tillämpningen av Privacy Shield. Däre-

mot hade ett klagomål givits in till den kroatiska tillsynsmyndigheten.209 Det återstår att se hur 

det klagomålet kommer utredas. Ombudsmansmekanismen innebär även att Datainspektionen 

har fått en utvidgad roll som tillsynsmyndighet. Däremot har det per den 30 januari 2019 inte 

inkommit några klagomål till Datainspektionen.210 Att endast ett klagomål är under behandling 

i hela EU vittnar dels om att det inte har funnits anledning för enskilda att klaga, dels (och 

förmodligen mer sannolikt) att det inte är säkert att ombudsmansmekanismen i praktiken är en 

effektiv mekanism för att upprätthålla individers fri- och rättigheter, särskilt med tanke på att 

enskilda EU-medborgare i regel verkar ha lite, eller ingen, information om ombudsmansmek-

anismen. 

 

Enligt principen om dataintegritet och ändamålsbegränsning i Privacy Shield får personuppgif-

ter inte behandlas i strid med ändamålet för insamlandet av uppgifterna, eller lagras längre än 

den tid under vilken de tjänar sitt syfte för insamlingen, såvida inte behandlingen sker för föl-

jande ändamål: allmänhetens intresse, journalistik, litteratur och konst, vetenskaplig eller histo-

risk forskning och statistisk analys.211 Det finns ingen absolut tidsgräns för när behandling kan 

ske enligt de särskilda ändamålen. Detta kan missbrukas om amerikanska företag väljer att åbe-

ropa de särskilda undantagen för att behandlingen ska ske längre än nödvändigt.212 

6.2.1.2 Automatiserat beslutsfattande 

Artikel 21 och 22 GDPR anger en rätt att göra invändningar mot automatiserat beslutsfattande 

och att den registrerade inte får bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad 

behandling. Automatiserad behandling reglerades även i artikel 15.1 dataskyddsdirektivet.  

 

Trots att automatiserad behandling inom EU regleras både idag och har reglerats tidigare finns 

inga uttryckliga bestämmelser i Privacy Shield som reglerar automatiserad behandling. I skäl 

25 i kommissionens beslut anges dock att automatiserat beslutsfattande faller inom ramen för 

                                                
207 Kommissionens genomförandebeslut, i not 53 a.a., skäl 121. 
208 Philouze, Anne-Laure, i not 204 a.a. 
209 Report from the Commission, i not 10 a.a.  
210 Spännar, Evelina, registrator på Datainspektionen, e-brev till författaren, 2019-01-30. 
211 Kommissionens genomförandebeslut, i not 53 a.a., skäl 23 samt Bilaga II – Övergripande principer för skölden 

för skydd av privatlivet i EU och Förenta Staterna utfärdade av Förenta Staternas handelsministerium, II – Princi-

per, Dataintegritet och ändamålsbegränsning. 
212 Philouze, Anne-Laure, i not 204 a.a. 
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principen om tillgång i Privacy Shield,213 och att amerikansk lagstiftning ger skydd mot ogynn-

samma beslut till följd av automatiserad behandling, i form av att den enskilda har rätt att in-

formeras om de skäl som ligger till grund för ett beslut baserat på automatiserad behandling, 

samt göra invändningar för sådan behandling. Däremot framgår inte att beslut inte får fattas på 

grundval av enbart automatiserad behandling, vilket torde innebära att organisationer anslutna 

till Privacy Shield i praktiken kan behandla personuppgifter helt automatiserat och fatta beslut 

baserad på den behandlingen. 

 

Bristen på reglering av automatiserad behandling har uppmärksammats både i den juridiska 

debatten,214 och av Europaparlamentet. Europaparlamentet har belyst att det inte finns några 

särskilda regler om automatiserat beslutsfattande och att det inte finns någon generell rätt att 

göra invändningar.215 Kommissionen har i sin första årliga granskning av Privacy Shield upp-

märksammat detta och inledde därför en studie för att ta reda på hur automatiserad behandling 

förhöll sig till tredjelandsöverföring med stöd av Privacy Shield.216  

 

Resultaten av studien217 uppmärksammades i kommissionens andra årliga granskning av Pri-

vacy Shield. Enligt resultaten av studien görs automatiserat beslutsfattande normalt inte av fö-

retag som är anslutna till Privacy Shield, men det fanns anledning att noggrant övervaka ut-

vecklingen eftersom den tekniska utvecklingen är snabb. Automatiserat beslutsfattande på fi-

nansmarknaden och inom sjukvårdssektorn ansågs vara mest sannolikt. På dessa områden hän-

visades dock till amerikansk lagstiftning som gav enskilda rättsligt skydd. Vad gäller finans-

marknaden, och särskilt konsumentkreditbranschen, hänvisades till Fair Credit Reporting Act218 

och Equal Credit Opportunity Act219 som båda ansågs innehålla skyddsmekanismer i form av 

rätten till information och rätten att motsätta sig sådan behandling, liknande de skyddsmekan-

ismer som finns i GDPR.220  

6.2.1.3 FISA och CLOUD Act 

Clarifying Overseas Use of Data (CLOUD) Act221 och avsnitt 702 i Foreign Intelligence 

Surveillance Act (FISA)222 är amerikansk lagstiftning som möjliggör för amerikanska brottsbe-

kämpande myndigheter att samla in och behandla personuppgifter från EU. 

 

                                                
213 Kommissionens genomförandebeslut, i not 53 a.a., Bilaga II – Övergripande principer för skölden för skydd av 

privatlivet i EU och Förenta Staterna utfärdade av Förenta Staternas handelsministerium, II – Principer, Tillgång 

samt III, Kompletterande principer, Tillgång. 
214 Philouze, Anne-Laure, i not 204 a.a. 
215 Europaparlamentets resolution, i not 9 a.a., s. 3 och s. 8. 
216 Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the first annual review of the 

functioning of the EU-U.S. Privacy Shield (COM (2017) 611 final), s. 6. 
217 Se European Commission, Automated decision-making on the basis of personal data that has been transferred 

from the EU to companies certified under the EU-U.S. Privacy Shield - Fact-finding and assessment of safeguards 

provided by U.S. law, Final Report, October 2018. 
218 Fair Credit Reporting Act, 15 U.S.C. § 1681. 
219 Equal Credit Opportunity Act, 15 U.S.C. §§ 1691-1691f. 
220 Commission staff working document, i not 59 a.a., s. 19. 
221 Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, H.R. 4943 (CLOUD Act). 
222 Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978, 50 U.S.C § 1881a. 
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I januari 2018 godkändes en uppdaterad version av avsnitt 702 FISA, vilket innebar att ameri-

kanska brottsbekämpande myndigheter kunde fortsätta samla in personuppgifter från EU. Euro-

paparlamentet har i sin resolution menat att tillämpningen av avsnitt 702 FISA stred mot skyd-

det som ges i Privacy Shield, samt att den massinsamling som eventuellt kan ske kan strida mot 

stadgan.223 Det framgår inte av resolutionen vilken artikel i stadgan som avses, men sannolikt 

är det artikel 8. 

 

Tidigare var det möjligt att samla in uppgifter där endast hänvisning har gjorts till en person 

som är föremål för kontroll enligt artikel 702 FISA. I undantagsfall är denna typ av insamling 

fortfarande möjlig, vilket gäller när Foreign Intelligence Surveillance Court har beviljat till-

stånd för sådan insamling och när den amerikanska kongressen informeras om insamlingen, 

utan att agera inom 30 dagar.224  

 

Ändringen i artikel 702 FISA innebär även att Director of National Intelligence (DNI) är skyl-

dig att i sin årliga statistikrapport informera om antalet personer som har varit föremål för 

granskning enligt artikel 702 FISA. Sedan 2013 har DNI redovisat siffrorna frivilligt men kom-

missionen ser det som en förbättring att redovisningen nu har blivit en lagstadgad skyldighet.225 

Det bör härvid noteras att kommissionen att anser ändringen i artikel 702 FISA har inneburit 

att mindre underrättelsematerial har samlats in.226 Under år 2017 samlades dock personuppgif-

ter in tillhörande 129 080 icke-amerikanska medborgare och siffran har stigit varje år sedan år 

2013,227 varför det återstår att se om ändringen i artikel 702 FISA verkligen har inneburit att 

mindre underrättelsematerial har samlats in.  

  

Digital Rights Ireland (DRI) förde i år 2016 talan mot kommissionens beslut om Privacy Shield, 

genom att angripa FISA. I sin ansökan i mål T-670/16 menade DRI att den tidigare versionen 

av FISA stred mot artikel 7, 8 och 47 i stadgan.228 Tribunalen avvisade dock DRI:s talan på 

grund av bristande talerätt, varför målet aldrig prövades.229  

 

Vidare har Europaparlamentet menat att CLOUD Act kan få allvarliga konsekvenser för EU 

eftersom den potentiellt är i konflikt med GDPR.230 Mer konkret innebär CLOUD Act bland 

annat att amerikanska leverantörer för elektroniska kommunikationstjänster är skyldiga att på 

begäran av amerikanska brottsbekämpande myndigheter lämna ut information om kunder som 

leverantören innehar, oavsett om informationen lagras inom eller utanför USA.231 Motsatsvis 

                                                
223 Europaparlamentets resolution, i not 9 a.a., punkt 22 och 23. 
224 Commission staff working document, i not 59 a.a., s. 26-27. 
225 Commission staff working document, i not 59 a.a., s. 27. 
226 Commission staff working document, i not 59 a.a., s. 27. 
227 Se Office on the Director of National Intelligence, Statistical Transparency Report Regarding Use of National 

Security Authorities – Calendar Year 2017, Office of Civil Liberties, Privacy, and Transparency, April 2018, 

“www.dni.gov/files/documents/icotr/2018-ASTR----CY2017----FINAL-for-Release-5.4.18.pdf”, s. 14. År 2013 

var antalet personer 89 138, år 2014 var det 92 707, år 2015 var det 94 368 och år 2016 var det 106 469.  
228 Mål T-670/16 Digital Rights Ireland mot kommissionen, talan väckt den 16 september 2016. 
229 Se Mål T-670/16 Digital Rights Ireland mot kommissionen, beslut av den 27 november 2017, 

ECLI:EU:T:2017:838. 
230 Europaparlamentets resolution, i not 9 a.a., punkt 27. 
231 Section 3 CLOUD Act. 
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är det även möjligt för icke-amerikanska myndigheter att begära utlämnande av uppgifter som 

lagras i USA, vilket kräver ett verkställighetsavtal mellan USA och annat land som tillåter ett 

sådant utlämnande. Det kräver även att landet som uppgifterna ska lämnas ut till har tillräckliga 

dataskyddsåtgärder.232  

 

Kommissionen har i sin andra årliga granskning inte gjort en närmare utredning av hur CLOUD 

Act förhåller sig till GDPR i allmänhet, och Privacy Shield i synnerhet. Kommissionen tycks 

anse att CLOUD Act i dagsläget inte har någon relevans för Privacy Shield, eftersom Privacy 

Shield reglerar personuppgiftsbehandling inom USA i motsats till CLOUD Act som reglerar 

begäran av personuppgifter som lagras utanför USA. Däremot kan Privacy Shield hamna i kon-

flikt med CLOUD Act om en utländsk myndighet begär uppgifter som är lagrade hos ett företag 

som är anslutet till Privacy Shield. Kommissionen kommer därför att övervaka utvecklingen.233  

 

CLOUD Act kan för EU-medborgare innebära en risk i två situationer. Den första situationen 

är när en tredjelandsöverföring kan göras från USA till annat tredje land enligt det verkställig-

hetsavtal som har nämnts ovan. Här kan Privacy Shield vara direkt relevant eftersom en begäran 

av annat tredje land skulle innebära att den adekvata skyddsnivå som Privacy Shield erbjuder 

kringgås. Den andra situationen är om amerikanska brottsbekämpande myndigheter begär att 

ta del av personuppgifter som är lagrade inom EU. Här har Privacy Shield inte direkt relevans, 

men rimligtvis har det amerikanska företaget, som uppgifterna begärs från, vidtagit någon 

skyddsåtgärd för att överhuvudtaget kunna ha tillgång till personuppgifter som finns inom EU. 

Det ligger sedan nära till hands att ansluta sig till Privacy Shield, varför Privacy Shield på detta 

sätt kan ha indirekt relevans i den andra situationen. I den andra situationen torde risken vara 

lägre att Privacy Shield kringgås. 

 

Om det amerikanska företaget däremot har vidtagit andra skyddsåtgärder istället för att ansluta 

sig till Privacy Shield, såsom att ingå personuppgiftsbiträdesavtal med företaget i EU, där stan-

dardiserade dataskyddsbestämmelser är inkorporerade, är det inte längre relevant att ställa Pri-

vacy Shield i förhållande till CLOUD Act, men problembilden är densamma. Även om tillämp-

ningsområdet för CLOUD Act torde vara främst brottsbekämpning finns utrymme att hävda att 

CLOUD Act i negativ bemärkelse påverkar USA:s möjligheter att uppfylla kravet på en adekvat 

skyddsnivå. 

 

Privacy Shield är idag ifrågasatt på flera områden varför det finns skäl att göra tredjelandsöver-

föringar på andra grunder än ett beslut om adekvat skyddsnivå. Om ett beslut om adekvat 

skyddsnivå ogiltigförklaras behöver företaget dessutom byta grund för överföring. Ett sådant 

byte kan vara både kostsamt och tidskrävande, vilket är ytterligare en faktor som bör beaktas i 

valet av grund för överföring. 

                                                
232 Section 3 CLOUD Act. 
233 Commission staff working document, i not 59 a.a., s. 30. 
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6.2.2 Övriga beslut 

Det kan konstateras att de äldre besluten som omfattar Israel, Kanada och Schweiz inte har varit 

föremål för vidare granskning av kommissionen, samt att Privacy Shield har varit föremål för 

granskning av kommissionen, granskning av europaparlamentet och akademisk debatt. Det 

återstår att se hur beslutet som omfattar Japan kommer att granskas av kommissionen, och vilka 

eventuella problemområden som kan bli synliga framöver.  

 

Dessutom kan konstateras att graden av, och djupet i diskussionen varierar beroende på hur 

gammalt ett beslut är samt vilket land det är fråga om. Besluten som berör USA och Japan är 

föremål för omfattande diskussion av både kommissionen och Artikel 29-gruppen eller EDPB, 

samtidigt som besluten som berör Schweiz, Kanada och Israel inte omfattas av en lika detaljerad 

diskussion. Gemensamt för samtliga beslut är att ju närmare dagens datum som beslutet har 

fattats, desto mer detaljerade är beskrivningarna och övervägandena i beslutet, något som kan 

bero på den ökade betydelsen av personlig integritet. I sammanhanget kan dock nämnas att Safe 

Harbor var omfattande och utredande till sin karaktär, trots att beslutet kom år 2000.  

 

Vidare kan noteras att kommissionen har tagit hänsyn till de yttranden som har gjorts av Artikel 

29-gruppen eller EDPB i samtliga beslut. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är detta bra eftersom 

det görs ytterligare en granskning utöver den som görs av kommissionen. Kommissionen har 

dock inte i lika stor utsträckning som Artikel 29-gruppen förklarat hur lagstiftningen fungerar i 

de beslut som omfattar Israel, Kanada och Schweiz. Kommissionen har däremot förklarat lag-

stiftningen för i både USA och Japan. Detta får ses som en förbättring av hur kommissionen 

utformar sina beslut, eftersom kommissionens motivering av ett beslut blir mer robust än tidi-

gare. Det kan härvid noteras att kommissionen förklarade amerikansk lag även i Safe Harbor, 

vilket är avvikande från beskrivningarna som gavs i besluten som omfattade Schweiz och Ka-

nada, som började gälla vid närliggande årtal.  

 

Ju äldre ett beslut är, desto mindre incitament kan tredje land ha att uppdatera sin personupp-

giftslagstiftning. Detta gäller särskilt om kommissionen inte gör regelbundna kontroller av sina 

äldre beslut på grundval av dataskyddsdirektivet, vilket verkar vara fallet för de tidigare beslu-

ten. När ny lagstiftning, såsom GDPR, ersätter äldre lagstiftning kan det därför, beroende på 

vilket land det är fråga om, uppstå diskrepans i varierande grad mellan dataskyddslagstiftningen 

i EU och dataskyddslagstiftningen i tredje land. En sådan diskrepans skulle kunna uppstå ex-

empelvis i förhållande till Israel, som i stora delar förlitar sin rättsutveckling på rättspraxis. 

Beslutet som omfattade Israel var även beroende av israeliska uppgiftskyddsorgans förklaringar 

och försäkringar om att dataskyddslagstiftningen följdes.234 Sådana förklaringar och försäk-

ringar kan alltid lämnas av ett lands myndigheter oavsett om landets lagstiftning följs eller ej. 

Detta innebär heller inte en garanti att lagstiftningen alltid kommer följas framöver. 

 

EU ser i allmänhet tredjelandsöverföringar som något riskabelt,235 vilket återspeglas i de beslut 

som omfattar Israel och Japan. Dessa beslut täcker inte alla verksamhetsområden en 

                                                
234 Kommissionens beslut, i not 90 a.a., skäl 11. 
235 Klamberg, Mark, Magnusson Sjöberg, Cecilia & Öman, Sören, i not 36 a.a., s. 194. 
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tredjelandsöverföring kan komma att göras till. Exempelvis gäller kommissionens beslut om 

Israel inte manuell behandling, och för Japan är flera verksamheter undantagna från tillämp-

ningsområdet för kommissionens beslut.236 EDPB har uttryckt bekymmer över att personupp-

gifter skulle överföras till Japan, behandlas av universitet (vilket är en av kategorierna som 

exkluderas från tillämpningsområdet för kommissionens beslut), och därmed inte vara skyd-

dade genom kommissionens beslut.237 Beslutet som omfattar Kanada gäller för övrigt inte or-

ganisationer anslutna till offentlig sektor på provinsnivå eller ideella organisationer som inte 

har kommersiell karaktär.238 I Kanada verkar det heller inte finnas en ombudsman för organi-

sationer som bedriver kommersiell verksamhet.239 

 

Möjligheten240 för japanska företag att göra tredjelandsöverföringar från Japan så länge den 

japanska tillsynsmyndigheten har godkänt skyddsnivån i landet är ytterligare en problematisk-

faktor, eftersom den japanska tillsynsmyndigheten kan ha andra referensramar för vad som ut-

gör en säker tredjelandsöverföring. Samtidigt liknar Japans dataskyddslagstiftning GDPR, vil-

ket talar emot att Japan skulle godkänna länder som enligt kommissionen inte anses kunna upp-

rätthålla en adekvat skyddsnivå. 

 

Att det i Japan inte är möjligt att invända mot automatiserat beslutsfattande eller behandling 

som sker för direkt marknadsföring är också problematiskt. Den japanska principen om syf-

tesminimering241 innebär dock att den registrerade kan invända mot behandlingen i EU. Invänd-

ningen gäller sedan indirekt även för behandlingen i Japan, eftersom mottagaren av personupp-

gifterna i Japan är bunden av de syften för vilka behandling sker i EU. Principen ger även 

företag kontroll, eftersom de syften för vilka de behandlar personuppgifterna i EU följs även i 

Japan. Om den registrerade är missnöjd endast med behandlingen som sker i Japan måste in-

vändning göras av behandling som sker i EU. Den registrerade bör av detta skäl istället ges 

möjlighet att invända mot automatiserat beslutsfattande eller behandling för direkt marknads-

föring som sker endast i Japan. 

 

Vid en första anblick kan ett beslut om adekvat skyddsnivå verka som en trygg punkt genom 

vilken företag kan göra all tredjelandsöverföring till ett visst land. Detta behöver nödvändigtvis 

inte vara fallet. Av den anledningen är det lämpligt att diskutera vilka nackdelar, och andra 

fördelar som finns med att välja artikel 46 och artikel 49 GDPR framför, eller parallellt med, 

ett beslut om adekvat skyddsnivå. Det skydd som ges genom artikel 46 GDPR kan dock inte 

likställas med det skydd som ges genom ett beslut om adekvat skyddsnivå eftersom artikel 46 

GDPR har en kompenserande effekt för bristande dataskydd. 

 

Rent strategiskt bör det för företaget vara relevant att överväga flera alternativ innan beslut 

fattas om vilken grund som ska användas för tredjelandsöverföringen. I ett sådant övervägande 

                                                
236 Se avsnitt 3.3 och 3.7 ovan.  
237 EDPB Opinion of the Board, i not 66 a.a., s. 19. 
238 Se avsnitt 3.6 ovan. 
239 Jfr. Avsnitt 3.6 ovan. 
240 Se avsnitt 3.4.2 ovan. 
241 Se avsnitt 3.4.2 ovan. 
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kan skälet till tredjelandsöverföring på viss grund framför annan vara att individen ges ett bättre 

skydd genom den valda grunden. Det kan även finnas andra, ibland motstående, intressen som 

går ut på vad som är ekonomiskt mest gynnsamt i valet av grund för tredjelandsöverföring. Med 

hänsyn till att det ekonomiska perspektivet kan appliceras på många överväganden i ett företag, 

torde det ekonomiska perspektivet i de flesta fall vara avgörande även vid val av grund för 

tredjelandsöverföring. De finansiella resurserna kan exempelvis avgöra hur stor juridisk kom-

petens ett företag har, om ett företag har råd med en eventuell tvist hänförlig till en viss tredje-

landsöverföring, eller vilka tekniska resurser som finns för att implementera en viss skyddsåt-

gärd. Av dessa skäl är det inte självklart att ett rent individperspektiv får vara styrande vid val 

av grund. 

6.3 Bindande företagsbestämmelser jämfört med adekvat skyddsnivå 

6.3.1 Fördelar 

Bindande företagsbestämmelser öppnar upp för möjligheten att överföra personuppgifter till 

många fler tredje länder än de länder som kommissionen anser upprätthåller en adekvat skydds-

nivå. Företaget torde inte behöva redogöra för lagstiftningen i tredje land och därmed heller inte 

motivera varför det är säkert att överföra personuppgifter med stöd av bindande företagsbe-

stämmelser.  

 

Bindande företagsbestämmelser används lämpligast av företag som har stora finansiella och 

tidsmässiga resurser och som gör ett stort antal tredjelandsöverföringar inom sin egen kon-

cern.242 Bindande företagsbestämmelser kan även vara flexibla, förutsatt att utformningen har 

gjorts så att ändringar i företagsstrukturen inte påverkar giltigheten. Flexibiliteten innebär också 

att företaget kan utforma en skräddarsydd dataskyddsstandard.243 Möjligheten att skräddarsy 

bindande företagsbestämmelser för den egna verksamheten gör dessa starkare, och säkrare att 

använda, än kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå.  

 

Bindande företagsbestämmelser bör i regel hålla god standard eftersom de är kvalitetssäkrade 

av inte bara av medlemsstatens tillsynsmyndighet, utan även av andra tillsynsmyndigheter inom 

EU. Ur ett långsiktigt perspektiv torde det dessutom vara lämpligare för företag att implemen-

tera bindande företagsbestämmelser. Kommissionens möjligheter att ogiltigförklara bindande 

företagsbestämmelser torde vara begränsade, åtminstone enligt vad som framgår av artikel 47 

GDPR. Om företaget använder bindande företagsbestämmelser istället för att förlita sig på ett 

beslut om adekvat skyddsnivå behöver företaget inte påverkas om beslutet i framtiden ogiltig-

förklaras.  

 

Ett beslut om adekvat skyddsnivå är avhängigt tredje lands lagstiftning, vilket lämnar utrymme 

för diskussion, kritik, tvivel och viss rättsosäkerhet. Bindande företagsbestämmelser uttrycker 

företags direkta implementering av GDPR. Även om dessa måste godkännas av en 

                                                
242 Safe Harbor Alternatives, ”www.iapp.org/resources/safe-harbor-alternatives/”. 
243 Voigt, Paul & Bussche, Axel von dem, i not 31 a.a., s. 129. 
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tillsynsmyndighet bygger de på ett företags tolkning av GDPR. Mot denna bakgrund vore det 

därför onyanserat att hävda att implementering av bindande företagsbestämmelser inte kan in-

nebära viss rättsosäkerhet. Trots detta är det GDPR som anger skyddsnivån vid implementering 

av bindande företagsbestämmelser, och inte tredje lands lagstiftning. 

 

Av dessa skäl är bindande företagsbestämmelser i vissa fall ett fullgott alternativ till ett beslut 

om adekvat skyddsnivå. 

6.3.2 Nackdelar 

Innan bindande företagsbestämmelser utformas torde det krävas en genomgång av dataflödena 

inom företaget för att ta reda på vilka personuppgifter som överförs till vilket företag, vilka 

tredje länder som överföring sker till, och vilken skyddsnivå som finns i dessa länder. En sådan 

genomgång kan vara kostsamt och tidskrävande, särskilt för större företag. Det torde inte krävas 

samma resurser vid tillämpning av ett beslut om adekvat skyddsnivå. 

 

Användning av bindande företagsbestämmelser innebär att överföring till aktörer utanför kon-

cernen inte kan göras.244 Detta innebär att företag behöver hitta lösningar för att på ett effektivt 

sätt kunna överföra personuppgifter utanför koncernen. För företag som inte har någon inter-

nationell verksamhet eller goda finansiella resurser skulle det därför innebära en nackdel att 

använda bindande företagsbestämmelser. De beslut om adekvat skyddsnivå som kommissionen 

har utfärdat ligger därmed nära tillhands att tillämpa. 

 

Innan bindande företagsbestämmelser godkänns kan det ta upp till 18 månader.245 Detta bör ses 

som en nackdel, eftersom företaget under denna tid kan göra lagliga tredjelandsöverföringar 

med stöd av ett beslut om adekvat skyddsnivå. Ändringar som går utöver vad som har blivit 

godkänt innebär att bindande företagsbestämmelser på nytt måste godkännas,246 vilket torde 

innebära ytterligare väntetid. 

 

Användningen av bindande företagsbestämmelser innebär därmed vissa nackdelar för företaget, 

som kan göra det lämpligt att välja ett beslut om adekvat skyddsnivå framför bindande före-

tagsbestämmelser. 

6.4 Standardiserade dataskyddsbestämmelser jämfört med adekvat skyddsnivå 

6.4.1 Fördelar 

Standardiserade dataskyddsbestämmelser används med fördel av mindre företag som har små 

finansiella resurser, inte har råd att implementera bindande företagsbestämmelser eller, om det 

är fråga om en koncern som har råd med bindande företagsbestämmelser, i väntan på att de blir 

                                                
244 Voigt, Paul & Bussche, Axel von dem, i not 31 a.a., s. 129. 
245 Carson, A, How did Corning get BCRs in just six months? Well, they'll tell you, “www.iapp.org/news/a/how-

did-corning-get-bcrs-in-just-six-months-well-theyll-tell-you/”. 
246 Se avsnitt 4.3 ovan. 
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godkända.247 Standardiserade dataskyddsbestämmelser används även med fördel av en före-

tagsgrupp som gör tredjelandsöverföringar av skäl som rör HR-funktioner och anställningsav-

tal.248  

 

Andra fördelar kan vara att bestämmelserna är kvalitetssäkrade av kommissionen, eller att flera 

företag kan göra tredjelandsöverföringar som en grupp, vilket kan minska antalet avtal mellan 

företag i EU och mottagaren i tredje land. Denna möjlighet kan exempelvis utnyttjas om flera 

företag inom samma bransch i EU genom ett samarbete vill göra tredjelandsöverföringar till en 

och samma mottagare i tredje land.249  

 

Eftersom standardiserade dataskyddsbestämmelser används gentemot part som inte är del av 

det egna företaget kan detta innebära en risk, eftersom det kan vara svårare att kontrollera hur 

personuppgifterna behandlas i tredje land. Däremot skulle tredje land kunna uppfylla de krav 

som ställs i artikel 45 GDPR, men där kommissionen ännu inte haft möjlighet att granska lan-

dets lagstiftning. I ett sådant, teoretiskt, fall bör en överföring med stöd av standardiserade data-

skyddsbestämmelser vara säker. För att resonemanget ska vara praktiskt tillämpbart krävs att 

företaget har kunskap om både reglerna i GDPR och tredje lands dataskyddslagstiftning, vilket 

krävs för att kunna anta att tredje land skulle kunna anses upprätthålla en adekvat skyddsnivå. 

I den mån sådan kunskap innehas av ett företag är kunskapen sannolikt begränsad till ett fåtal 

länder som inte omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå. En sådan begränsning skulle i 

sin tur kunna innebära att företaget går miste om effektivitetsfördelar med att överföra person-

uppgifter till tredje land för vilken sådan kunskap inte innehas. 

 

En ytterligare fördel med standardiserade dataskyddsbestämmelser är att kombinera dessa med 

ett beslut om adekvat skyddsnivå. Detta har exempelvis både LinkedIn och Google gjort.250 

6.4.2 Nackdelar 

Standardiserade dataskyddsbestämmelser är just standardiserade. Detta innebär dels att det inte 

finns någon anpassning till ett enskilt företag eller en bransch, dels att de skyddsåtgärder som 

finns i standardiserade dataskyddsbestämmelser torde vara mindre robusta än de skyddsåtgär-

der som ges genom beslut om adekvat skyddsnivå. Att det inte går att överföra personuppgifter 

till någon annan än avtalsparten i tredje land innebär även en begränsning i tillämpningsområdet 

för standardiserade dataskyddsbestämmelser. 

 

Standardiserade dataskyddsbestämmelser hindrar inte uttryckligen personuppgifter från att 

lämnas till myndigheter i tredje land enligt landets nationella lag.251 De integritetsskyddsfrågor 

som uppstår när exempelvis brottsbekämpande myndigheter i tredje land tar del av uppgifterna 

kan därmed bli helt eller delvis åsidosatta. Vidare bör det vara möjligt att på grundval av 

                                                
247 Safe Harbor Alternatives, i not 242 a.a. 
248 EDPB Riktlinjer, i not 21 a.a., s. 8. 
249 Safe Harbor Alternatives, i not 242 a.a. 
250 Se Learn more about the General Data Protection Regulation (GDPR), “www.privacy.linkedin.com/gdpr” och 

Legal frameworks for data transfers, “www.policies.google.com/privacy/frameworks?hl=en”. 
251 Se Kommissionens beslut, i not 111 a.a., tillägg 2.  
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standardiserade dataskyddsbestämmelser överföra personuppgifter till tredje land som inte an-

ses ha en adekvat skyddsnivå enligt artikel 45 GDPR. Standardiserade datasskyddsbestämmel-

ser bör därför inte hindra att personuppgifterna behandlas osäkert i tredje land. 

 

Artikel 4 i 2001 och 2010 års beslut ger tillsynsmyndigheter möjlighet att tillfälligt eller helt 

förbjuda överföringar som sker med stöd av standardiserade dataskyddsbestämmelser. De utö-

kade befogenheter som gavs i och med 2016 års ändring gällde under dataskyddsdirektivet, och 

dessa utökade befogenheter torde kunna gälla även inom ramen för artikel 58 GDPR. Tillsyns-

myndigheters möjligheter härav att utöva kontroll kan innebära en risk för företag vid använd-

ningen av standardiserade dataskyddsbestämmelser. 

 

I maj 2018 framställde High Court i Irland en begäran om förhandsavgörande från EU-

domstolen (mål C-311/18).252 Tolkningen av frågorna i målet kommer sannolikt att avgöra de 

standardiserade dataskyddsbestämmelsernas giltighet.253 Bakgrunden i målet var Facebooks 

överföringar av personuppgifter från sitt irländska bolag (Facebook Irland Ltd) till sitt ameri-

kanska bolag (Facebook Inc.). Klagande menade att den överföring som sker med stöd av stan-

dardiserade dataskyddsbestämmelser inte ska vara tillåten eftersom personuppgifterna inte be-

handlas tillräckligt säkert i USA.254 Argumentationen grundar sig på den argumentation som 

framfördes i mål C-362/14 Schrems.255 Det framhölls att det skydd som gavs genom använd-

ning av standardiserade dataskyddsbestämmelser underminerades om tredje land inte kunde 

anses upprätthålla en adekvat skyddsnivå enligt artikel 25 dataskyddsdirektivet (nuvarande ar-

tikel 45 GDPR).256 Argumentationen tyder på en nackdel vid användningen av standardiserade 

dataskyddsbestämmelser. EU-domstolen har ännu inte kommit med något förslag till avgörande 

eller besked i övrigt, varför det återstår att se huruvida giltigheten av standardiserade data-

skyddsbestämmelserna kommer att kvarstå. 

6.5 Uppförandekoder och certifieringsmekanismer jämfört med adekvat skydds-

nivå 

6.5.1 Fördelar 

Uppförandekoder ska godkännas av både tillsynsmyndigheten i en medlemsstat och EDPB för 

att kunna göras gällande. Samtidigt kan kommissionen godkänna uppförandekoden för att ge 

den generell giltighet inom EU. En uppförandekod går därmed igenom granskning i tre instan-

ser. Beslut om adekvat skyddsnivå går däremot endast igenom granskning av kommissionen 

efter rekommendationer av EDPB. I det här sammanhanget torde uppförandekoder därför vara 

säkrare än ett beslut om adekvat skyddsnivå. 

  

                                                
252 Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court (Irland) den 9 maj 2018 – Data Protection Commiss-

ioner mot Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems (mål C-311/18) (2018/C 249/21). 
253 The High Court Commercial, Request for a preliminary ruling, “www.alstonprivacy.com/wp-content/up-

loads/2018/04/ref.pdf”, p.2. 
254 The High Court Commercial, i not 253 a.a., p.17 ff. 
255 The High Court Commercial, i not 253 a.a., p.17. 
256 The High Court Commercial, i not 253 a.a., p.40. 
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Att EDPB (eller Artikel 29-gruppen) hittills har varit kritisk på flera punkter angående beslut 

om adekvat skyddsnivå som kommissionen har velat fatta (eller har fattat) talar för att EDPB 

har färre incitament till att godkänna en uppförandekod. Vid godkännande från EDPB bör fö-

retag därför kunna känna sig trygga med användningen av en uppförandekod. Ett beslut om 

adekvat skyddsnivå framförhandlas och godkänns däremot av kommissionen som torde ha po-

litiska incitament (av varierande grad beroende på vilket tredje land det är fråga om) att utfärda 

beslutet.  

 

Genom användning av certifieringsmekanismer kan företaget öka förtroendet bland de registre-

rade och därmed åtnjuta konkurrensfördelar.257 Detta torde inte i samma utsträckning vara fallet 

vid användning av ett beslut om adekvat skyddsnivå, eftersom ett beslut om adekvat skyddsnivå 

inte lika tydligt markerar att företaget hanterar tredjelandsöverföringar på ett säkert sätt. En 

annan sak är om ett beslut om adekvat skyddsnivå innehåller mekanismer som faktiskt innebär 

en säkrare överföring än vid tillämpning av de mekanismer som kan erbjudas mot bakgrund av 

en certifiering. I ett sådant fall bör konkurrensfördelarna däremot ändå åtnjutas eftersom en 

registrerad torde ha större tillit till certifiering av det enskilda företaget än ett beslut om adekvat 

skyddsnivå, främst med tanke på de registrerades kunskapsskillnader om certifieringars till-

lämpningsområde i jämförelse med kommissionens beslutskompetens vad gäller personupp-

giftsbehandling i tredje land. Skäl 100 GDPR ger delvis uttryck för detta, där det framgår att 

införandet av certifieringsmekanismer ska uppmuntras så att de registrerade ”snabbt kan be-

döma nivån på relevanta produkters och tjänsters dataskydd”.  

 

Tillämpning av uppförandekoder och certifieringsmekanismer ska beaktas vid bestämmandet 

av storleken på administrativa sanktionsavgifter enligt artikel 83 GDPR. Detta är ytterligare en 

fördel för både uppförandekoder och certifieringsmekanismer. Hur ett beslut om adekvat 

skyddsnivå har tillämpats tas däremot inte i beaktande vid en sådan bedömning.  

 

Certifieringsmekanismer kan användas som bevis på att kraven i GDPR är uppfyllda. Uppfö-

randekoder används däremot för att specificera tillämpningen av GDPR, det vill säga hur GDPR 

tillämpas på verksamheten i fråga,258 men utgör inte bevis på tillämpningen av GDPR.259 Därför 

kompletterar uppförandekoder och certifieringsmekanismer varandra, vilket ger skäl för företag 

att i vissa fall med fördel kombinera användningen av dem.260 En kombinerad användning kan 

innebära att fördelar från både uppförandekoder och certifieringsmekanismer kan dras nytta av. 

 

Om uppförandekoder och certifieringsmekanismer inte används kombinerat kan uppförande-

koder används för sektors- eller teknologispecifik behandling. Certifieringsmekanismer kan 

istället användas i förhållande till specifika typer av behandlingar eller en särskild typ av be-

handling.261 Både certifieringsmekanismer och uppförandekoder används, enskilt eller kombi-

nerat, med fördel av mikroföretag, små och medelstora företag. 

                                                
257 Voigt, Paul & Bussche, Axel von dem, i not 31 a.a., s. 77. 
258 Se artikel 40.2 GDPR. 
259 Voigt, Paul & Bussche, Axel von dem, i not 31 a.a., s. 76. 
260 Voigt, Paul & Bussche, Axel von dem, i not 31 a.a., s. 71. 
261 Voigt, Paul & Bussche, Axel von dem, i not 31 a.a., s. 71-72. 
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6.5.2 Nackdelar 

Utgångspunkten vid tredjelandsöverföring med stöd av uppförandekoder eller certifieringsmek-

anismer är att det inte finns några skyddsåtgärder i tredje land, men att det i uppförandekoden 

eller certifieringsmekanismen ska finnas bestämmelser som medför att mottagaren i tredje land 

tillämpar lämpliga skyddsåtgärder. Hur dessa bestämmelser ska var utformade är oklart, men 

förslagsvis skulle bestämmelserna kunna betyda att företaget måste ingå ett personuppgiftsbi-

trädesavtal med mottagaren i tredje land där mottagaren är skyldig att vidta samma skyddsåt-

gärder som företaget inom EU har vidtagit. På så sätt kan det säkerställas att mottagaren i tredje 

land uppfyller kraven i GDPR. De juridiska fördelarna med detta bör dock vara begränsade 

eftersom det inte innebär att mottagaren i tredje land faktiskt följer de krav som ställs upp i 

GDPR, och det är inte säkert att det finns mekanismer som innebär kontroll av mottagarens 

efterlevnad av GDPR.  

 

Uppförandekoder och certifieringsmekanismer är lika flexibla som ett beslut om adekvat 

skyddsnivå eftersom företaget själv inte kan styra över hur uppförandekoden eller certifiering-

smekanismen är utformad. Det är dock inte säkert att utfärdaren av uppförandekoden eller cer-

tifieringsmekanismen har anpassat utformningen så att det passar alla verksamheter som utfär-

daren har tänkt. 

 

I exemplet med RF:s uppförandekod finns ett avsnitt om tredjelandsöverföringar, men avsnittet 

förklarar endast att tredjelandsöverföringar får göras ”om det finns en laglig grund för överfö-

ringen”.262 Mot bakgrund av ovanstående är det intressant att belysa det faktum att RF själva 

kan skapa den lagliga grunden genom att lägga till en text om lämpliga skyddsåtgärder i tredje 

land. Exemplet med RF illustrerar att företag som vill göra en tredjelandsöverföring med stöd 

av en uppförandekod eller certifieringsmekanism måste kontrollera om det finns kompletta be-

stämmelser om tredjelandsöverföringar. Om så inte är fallet kan detta förhindra företaget att 

göra tredjelandsöverföringar med stöd av uppförandekoden eller certifieringsmekanismen. 

6.6 Undantag i särskilda situationer jämfört med adekvat skyddsnivå 

En strikt jämförelse mellan artikel 45 och artikel 49 GDPR torde, i de flesta fall, inte innehålla 

många jämförelsefaktorer för ett företag som ska välja grund för överföring. Detta eftersom 

artikel 49 GDPR skiljer sig från artikel 46 GDPR på så sätt att artikel 49 GDPR ska tillämpas 

restriktivt, vilket bör innebära att ett beslut om adekvat skyddsnivå alltid ska tillämpas före 

undantagen. Artikel 46 GDPR kan dock tillämpas parallellt med, eller istället för, artikel 45 

GDPR. Det är inte möjligt att göra regelbundna överföringar och tillämpa ett undantag en gång, 

för samtliga överföringar. Detta är däremot möjligt vid tillämpning av ett beslut om adekvat 

skyddsnivå.  

 

Undantagen är fokuserade på typsituationer som gör sig gällande vid enskilda överföringar. 

Artikel 49 GDPR bör därför vara tillämpligt i ett fåtal fall. Förslagsvis skulle konkreta situat-

ioner kunna vara när personuppgifter överförs till ett land för vilket det inte finns ett beslut om 

                                                
262 Riksidrottsförbundet, i not 132 a.a., s. 19. 
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adekvat skyddsnivå, till Israel för automatiserad behandling,263 eller till Japan för att behandlas 

i de sektorer som inte omfattas i kommissionens beslut.264 Det kan vidare vara så att inget av 

alternativen i artikel 46 GDPR är realistiskt, exempelvis om det är fråga om ett litet eller me-

delstort företag som inte är lämpat265 att använda bindande företagsbestämmelser, att företaget 

i tredje land vägrar ingå avtal genom vilket standardiserade dataskyddsbestämmelser kan im-

plementeras,266 att det inte finns någon uppförandekod för företagets verksamhet, och att före-

taget inte är certifierat. Situationer som dessa torde dock vara ytterst ovanliga. 

 

Vidare har EDPB uttalat exempelvis att samtycke enligt artikel 49 GDPR ”inte är en praktiskt 

användbar långsiktig lösning”, eftersom samtycket närsomhelst kan dras tillbaka av den regi-

strerade.267 Det finns sannolikt liknande svagheter med övriga grunder i artikel 49 GDPR, vilket 

tillsammans med det snäva tillämpningsområdet för artikel 49 GDPR talar för att företag bör 

prioritera att hitta en lösning i artikel 46 GDPR innan företaget kan konstatera att artikel 49 

GDPR behöver tillämpas. 

 

Sammantaget finns flera skäl som talar för att artikel 46 GDPR i de flesta fall ska tillämpas före 

artikel 49 GDPR. I de konkreta situationerna ovan har artikel 49 GDPR tillämpats enskilt. Ef-

tersom det inte är möjligt att tillämpa artikel 49 före artikel 45 och 46 GDPR, eller parallellt 

med dessa, finns inga ”fördelar” att tala om. Däremot går det att tala om ”nackdelar” i form av 

att det överhuvudtaget inte är värt att överväga tillämpning av artikel 49 före artikel 45 och 46 

GDPR.  

6.7 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå inte all-

tid är så heltäckande som de vid första anblick ter sig vara. I vissa fall kan ett beslut om adekvat 

skyddsnivå kombineras eller ersättas med en lämplig skyddsåtgärd enligt artikel 46 GDPR. Om 

en lämplig skyddsåtgärd inte kombineras med ett beslut om adekvat skyddsnivå bör företaget 

ta reda på vilken åtgärd som är lämpligast att använda. I valet av grund är de mest utmärkande 

faktorerna hur stort företaget är, möjligheten att anpassa den lämpliga skyddsåtgärden till verk-

samheten, samt vilka skyddsmekanismer som är möjliga att implementera. Undantagen enligt 

artikel 49 GDPR aktualiseras sällan. I teorin går det att tillämpa dessa men en sådan tillämpning 

skulle inte innebära någon fördel för företaget, utan snarare en nackdel. 

  

                                                
263 Se vidare i avsnitt 3.7 och 6.2.2 ovan. 
264 Se vidare i avsnitt 3.4 och 6.2.2 ovan. 
265 Se vidare i avsnitt 6.3 ovan. 
266 Detta har även angetts som exempel av EDPB. Se EDPB Riktlinjer, i not 21 a.a., s. 15. 
267 EDPB Riktlinjer, i not 21 a.a., s. 8. 
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7. Avslutande diskussion med slutsatser 

GDPR erbjuder en rad sätt genom vilka företag kan göra tredjelandsöverföringar av personupp-

gifter. Företaget måste dock först ta reda på om det finns ett beslut om adekvat skyddsnivå för 

det land tredjelandsöverföringen kommer göras till. I avsnitt 3 har därför diskuterats vad kom-

missionens beslut om adekvat skyddsnivå för USA, Japan, Schweiz, Kanada och Israel inne-

håller. I dessa länder finns dataskyddslagstiftning som enligt kommissionen bidrar till en säker 

behandling av personuppgifter. 

 

Om det inte finns ett beslut om adekvat skyddsnivå kan lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 

46 GDPR tillämpas. Lämpliga skyddsåtgärder kan även tillämpas parallellt med, eller istället 

för ett beslut om adekvat skyddsnivå. I avsnitt 4 har därför besvarats vad som är bindande fö-

retagsbestämmelser, standardiserade dataskyddsbestämmelser, uppförandekoder och certifi-

eringsmekanismer. Bindande företagsbestämmelser gäller enbart för koncerninterna tredje-

landsöverföringar. Samtidigt ger bindande företagsbestämmelse möjlighet till anpassning efter 

den egna verksamheten. Bindande företagsbestämmelser måste godkännas av samtliga tillsyns-

myndigheter inom EU. Standardiserade dataskyddsbestämmelser utfärdas av kommissionen 

och innehåller regler om personuppgiftsbehandling. Standardiserade dataskyddsbestämmelser 

kan tillämpas som de är eller infogas i ett avtal med mottagare i tredje land, men endast i för-

hållande till mottagaren av personuppgifter i tredje land. Certifieringsmekanismer är bevis på 

att företaget uppfyller kraven i GDPR, men innebär inte nödvändigtvis att så är fallet. Uppfö-

randekoder är inte ett bevis på att kraven i GDPR är uppfyllda, utan istället en instruktion för 

hur GDPR kan efterlevas. Både uppförandekoder och certifieringar ska utformas med hänsyn 

till mikroföretag, små och medelstora företag. För att uppförandekoder och certifieringsmekan-

ismer ska kunna användas för att göra en tredjelandsöverföring krävs att det i dessa finns rätts-

ligt bindande och verkställbara skyldigheter för företaget i tredje land.  

 

Om varken artikel 45 eller 46 GDPR kan tillämpas är det möjligt att göra tredjelandsöverfö-

ringar på grundval av undantag i särskilda situationer enligt artikel 49 GDPR. I avsnitt 5 har 

därför besvarats vad som är undantag i särskilda situationer. För att detta ska vara möjligt krävs 

samtycke av den registrerade, eller nödvändighet med hänsyn till fullgörande av avtal, allmän-

intresset, rättsliga anspråk, den registrerades intressen, ett register som är avsett att ge allmän-

heten information eller en intresseavvägning. Samtliga undantag i artikel 49 GDPR ska tilläm-

pas restriktivt. 

 

I avsnitt 6 har inledningsvis framställts några allmänna synpunkter om vad som har behandlats 

i avsnitt 3. Sedan har diskussion förts om för och nackdelar med att tillämpa de i avsnitt 4 och 

5 behandlade grunderna framför, eller parallellt med, ett beslut om adekvat skyddsnivå. Beslu-

ten som omfattar USA har varit föremål för omfattande diskussion, inklusive ogiltigförklarande 

av Safe Harbor. Idag finns områden där Privacy Shield kan ifrågasättas. Det innebär att den 

registrerade har anledning att ifrågasätta det skydd som ges i USA. Japans dataskyddslagstift-

ning är däremot likt skyddet som ges genom GDPR där den registrerade bland annat har en rad 

rättigheter. Det finns dock ett antal punkter i Japans beslut som försvagar skyddet för den 
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registrerade. Kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå i Schweiz, Kanada och Israel är 

inte lika omfattande som besluten om USA och Japan. Det innebär lägre förutsebarhet eftersom 

det blir svårare att förstå hur dataskyddslagstiftningen i Schweiz, Kanada och Israel fungerar. 

Besluten för Kanada och Schweiz är dessutom daterade till början av 2000-talet och kommiss-

ionen tycks därefter inte ha gjort någon regelbunden översyn av besluten. Vad som framkommit 

om de beslut som har behandlats påverkar sammantaget trovärdigheten för ett beslut om ade-

kvat skyddsnivå.  

 

En lämplig skyddsåtgärd kan väljas framför, eller parallellt med, ett beslut om adekvat skydds-

nivå bland annat beroende på storleken på företaget samt hur stort behovet är att skräddarsy 

skyddsåtgärden till företagets verksamhet. Det torde inte finnas några fördelar med att tillämpa 

undantagen i artikel 49 GDPR framför ett beslut om adekvat skyddsnivå. 

 

I en jämförelse mellan å ena sidan lämpliga skyddsåtgärder och undantag i särskilda situationer 

och å andra sidan ett beslut om adekvat skyddsnivå kan konstateras att ett beslut om adekvat 

skyddsnivå är mest heltäckande, och kan tillämpas av företag i olika storlekar samt med olika 

juridisk kompetens. Ett beslut om adekvat skyddsnivå kan dock innehålla brister vilket ger an-

ledning att beakta lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46 GDPR som ett alternativ. De för-

delar som har belysts vad avser grunderna enligt artikel 46 GDPR leder inte enbart till interna 

fördelar för företaget, utan kan även dras nytta i externa situationer, exempelvis när företag 

marknadsför sig. Undantag i särskilda situationer tillämpas dock sällan, utgår från specifika 

situationer och kan innebära ett sämre skydd för den registrerade i jämförelse med ett beslut om 

adekvat skyddsnivå. Det finns inga direkta ”fördelar” med att tillämpa undantag i särskilda 

situationer. 

 

Avslutningsvis bör påminnas om att skyddsnivån i tredje land inte ska vara identisk med den 

som garanteras genom GDPR, den behöver endast vara väsentligen likvärdig. De delar där ett 

beslut om adekvat kan ifrågasättas ger företag anledning att överväga artikel 46 GDPR som 

alternativ. Dessa alternativ innebär sedan flera för- och nackdelar. Företaget bör därmed göra 

en bedömning av hur säker en överföring är i praktiken på grundval av artikel 46 GDPR, enskilt 

eller kombinerat med artikel 45 GDPR, jämfört med hur säker en överföring hade varit enbart 

på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå. 

 

Att en jämförelse mellan artikel 45, 46 och 49 GDPR överhuvudtaget är möjlig torde bero på 

att det inte finns något som hindrar ett företag från att tillämpa alternativen i artikel 46 GDPR 

istället för, eller parallellt med ett beslut om adekvat skyddsnivå. Resultaten av jämförelsen, 

leder till slutsatsen att det finns flera skäl som talar för att artikel 45 kan, och i vissa fall bör 

åsidosättas av ett företag, men enbart till förmån för artikel 46 GDPR.  
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