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Nyheter 

I sin dom av den 16 juli 2020 i mål C-311/18, Data Protection Commissioner mot 
Facebook Ireland Limited och Maximillian Schrems (känt som ”Schrems II”) ogiltigförklarade 
Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) Europeiska kommissionens beslut att skölden för 
skydd av privatlivet i EU och Förenta staterna säkerställde en adekvat skyddsnivå vid överföring 
av personuppgifter från EU till Förenta staterna. Skölden för skydd av privatlivet är ett 
självcertifieringssystem som rättsliga enheter i Förenta staterna kan ansluta sig till genom att 
förklara sig uppfylla en detaljerad uppsättning krav som baseras på principer om 
integritetsskydd. Organisationer kunde förlita sig på detta instrument för att överföra 
personuppgifter till Förenta staterna till amerikanska enheter som certifierats enligt skölden för 
skydd av privatlivet. Om de inte hade kunnat förlita sig på skölden för skydd av privatlivet skulle 
de ha varit tvungna att förlita sig på andra, mer betungande överföringsmekanismer, såsom 
standardiserade dataskyddsbestämmelser. Det faktum att man i målet Schrems II 
ogiltigförklarade beslutet att skölden för skydd av privatlivet säkerställde en adekvat skyddsnivå 
innebär att skölden för skydd av privatlivet inte längre är en giltig mekanism för att uppfylla 
EU:s dataskyddskrav vid överföring av personuppgifter till Förenta staterna.  

I sin dom ifrågasatte EU-domstolen också i vilken utsträckning överföringar skulle kunna godtas 
som legitima genom kommissionens standardavtalsklausuler (så kallade 
standardavtalsklausuler som föregick dataskyddsförordningen) för överföring av 
personuppgifter till Förenta staterna och världen över. Enligt EU-domstolen var de 
standardavtalsklausuler som föregick dataskyddsförordningen fortfarande i princip giltiga som 
överföringsmekanism, men skulle kräva ytterligare arbete (dvs. bedömning av tredjelandets 
lagstiftning för att undersöka om något skulle kunna äventyra standardavtalsklausulernas 
effektiva verkan, genomförande av ytterligare åtgärder vid behov, för att se till att skyddet för 
de överförda uppgifterna lever upp till EU:s standarder). Standardavtalsklausuler är en ”lämplig 
skyddsåtgärd” som kan användas när det inte finns något beslut om adekvat skyddsnivå enligt 
artikel 45 i dataskyddsförordningen. Kommissionen beslutar om dem i enlighet med artikel 46 i 
dataskyddsförordningen, och organisationer kan använda dem för att överföra uppgifter till 
länder utanför EU/EES som kommissionen har erkänt inte erbjuder en adekvat skyddsnivå.  

Eftersom de standardavtalsklausuler som föregick dataskyddsförordningen var föråldrade och 
det fanns ett verkligt och brådskande behov av att uppdatera dem efter det att 
dataskyddsförordningen trädde i kraft – särskilt efter Schrems II – har kommissionen under en 
tid arbetat med att ta fram ett nytt utkast till standardavtalsklausuler. Den 4 juni 2021 
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offentliggjorde kommissionen slutligen nya standardavtalsklausuler för överföring av 
personuppgifter till tredjeländer i enlighet med dataskyddsförordningen. De nya 
standardavtalsklausulerna kommer att börja gälla från och med den 27 juni 2021, men 
organisationer kan fortsätta att använda standardavtalsklausuler som föregick 
dataskyddsförordningen och som redan är i kraft till och med den 27 december 2022 – även om 
det kan krävas kompletterande åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av domen i målet 
Schrems II. De standardavtalsklausuler som föregick dataskyddsförordningen kommer att 
upphävas och upphör att gälla den 27 september 2021.  

Den 4 juni 2021 antog kommissionen också standardavtalsklausuler som kan användas av 
personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden för att uppfylla kraven i artikel 28 i 
dataskyddsförordningen och artikel 29 i förordningen om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och 
byråer (förordning (EU) 2018/1725, som fastställer EU-institutionernas och EU-organens 
dataskyddsskyldigheter när de behandlar personuppgifter).  

Här kan du läsa kommissionens pressmeddelande om de två uppsättningarna 
standardavtalsklausuler.  
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