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Uttalande 04/2021 om internationella avtal inklusive
överföringar

Antaget den 13 april 2021

Europeiska dataskyddsstyrelsen har antagit följande uttalande:

Eftersom Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDBP)/de nationella tillsynsmyndigheterna har fått frågor
om utbyte av personuppgifter mellan offentliga myndigheter inom ramen för befintliga internationella
avtal på olika områden vill EDBP påminna om kraven i artikel 96 i den allmänna
dataskyddsförordningen och artikel 61 i direktivet om dataskydd vid brottsbekämpning. Enligt dessa
bestämmelser ska alla internationella avtal som rör överföring av personuppgifter till tredjeländer
eller internationella organisationer som ingicks av EU:s medlemsstater före den 24 maj 2016
respektive den 6 maj 2016 och som är förenliga med unionsrätten i dess lydelse innan detta datum,
fortsätta att gälla tills de ändras, ersätts eller återkallas.

För att säkerställa att den skyddsnivå för fysiska personer som garanteras genom den allmänna
dataskyddsförordningen och direktivet om dataskydd vid brottsbekämpning inte undergrävs när
personuppgifter överförs till länder utanför unionen, anser EDPB att hänsyn bör tas till målet att
anpassa dessa avtal till kraven i den allmänna dataskyddsförordningen och direktivet om dataskydd
vid brottsbekämpning för överföringar av personuppgifter där så ännu inte är fallet.

EDPB uppmanar därför medlemsstaterna att bedöma och vid behov se över sina internationella avtal
som omfattar internationella överföringar av personuppgifter, exempelvis de som rör beskattning
(t.ex. automatiskt utbyte av personuppgifter för skatteändamål), social trygghet, ömsesidig rättslig
hjälp, polissamarbete osv. som ingicks före den 24 maj 2016 (för de avtal som är relevanta för den
allmänna dataskyddsförordningen) eller den 6 maj 2016 (för de avtal som är relevanta för direktivet
om dataskydd vid brottsbekämpning). Denna översyn bör göras för att fastställa om det kan behövas
ytterligare anpassning till gällande unionslagstiftning och rättspraxis om dataskydd samt vägledning
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från Europeiska dataskyddsstyrelsen samtidigt som de viktiga allmänna intressen som omfattas av
avtalen eftersträvas.

EDPB rekommenderar att medlemsstaterna vid denna översyn beaktar själva dataskyddsförordningen
och dataskyddsdirektivet, de relevanta riktlinjer från EDPB som är tillämpliga på internationella
överföringar samt EU-domstolens rättspraxis, däribland domen av den 16 juli 2020 i Schrems II-målet1.

Framför allt utfärdade dataskyddsstyrelsen i december 2020 riktlinjerna 2/2020 om artikel 46.2 a och
46.3 b i förordning 2016/679 när det gäller överföringar av personuppgifter mellan offentliga
myndigheter och organ i EES-länder och länder utanför EES2. I dessa riktlinjer fastställs standarden
enligt dataskyddsförordningen för skyddsåtgärder som ska ingå i rättsligt bindande instrument eller
administrativa överenskommelser mellan offentliga organ. EDPB har också i sitt arbetsprogram för
2021–20223 inkluderat särskild vägledning om de skyddsåtgärder som ska ingå i rättsligt bindande
instrument i enlighet med artikel 37.1 a i direktivet om dataskydd vid brottsbekämpning. Nationella
tillsynsmyndigheter (artikel 51 i den allmänna dataskyddsförordningen och artikel 41 i direktivet om
dataskydd vid brottsbekämpning) är tillgängliga för att bistå medlemsstaterna i denna process.

För Europeiska dataskyddsstyrelsen

Ordförande

(Andrea Jelinek)

1Domstolens dom av den 16 juli 2020, Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Ltd, Maximillian Schrems
(C-311/18).
2https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202002_art46guidelines_internationaltr
ansferspublicbodies_v2_en.pdf
3https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/work-programme/edpb-work-programme-
20212022_en


