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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Έχοντας υπόψη το άρθρο 63, το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και παράγραφοι 3-8 και το
άρθρο 41 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (εφεξής «ΓΚΠΔ»),

Έχοντας υπόψη τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και ιδίως το παράρτημα ΧΙ και το
πρωτόκολλο 37 αυτής, όπως τροποποιήθηκαν με την απόφαση της Μικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ.
154/2018 της 6ης Ιουλίου 2018,1

Έχοντας υπόψη το άρθρο 10 και το άρθρο 22 του εσωτερικού κανονισμού του, της 25ης Μαΐου 2018,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1) Ο κύριος ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (εφεξής «ΕΣΠΔ») είναι
η εξασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής του ΓΚΠΔ όταν μια εποπτική αρχή (εφεξής «ΕΑ») προτίθεται
να εγκρίνει τις απαιτήσεις διαπίστευσης φορέα παρακολούθησης της συμμόρφωσης με κώδικα
δεοντολογίας (εφεξής «κώδικας») σύμφωνα με το άρθρο 41. Ως εκ τούτου, σκοπός της παρούσας
γνώμης είναι να συμβάλει σε μια εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τις προτεινόμενες
απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να θεσπίζει μια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων και οι οποίες
ισχύουν κατά τη διαπίστευση ενός φορέα παρακολούθησης κώδικα από την αρμόδια εποπτική αρχή.
Παρά το γεγονός ότι ο ΓΚΠΔ δεν επιβάλλει απευθείας μια ενιαία δέσμη απαιτήσεων διαπίστευσης,
προωθεί τη συνεκτικότητα.  Το ΕΣΠΔ επιδιώκει να επιτύχει αυτόν τον σκοπό στη γνώμη του: πρώτον,
ζητώντας από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές να καταρτίσουν τις απαιτήσεις τους για τη διαπίστευση
των φορέων παρακολούθησης βάσει του άρθρου 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ και των
κατευθυντήριων γραμμών 1/2019 του ΕΣΠΔ σχετικά με τους κώδικες δεοντολογίας και τους φορείς
παρακολούθησης βάσει του κανονισμού 2016/679 (εφεξής οι «κατευθυντήριες γραμμές»),
χρησιμοποιώντας τις οκτώ απαιτήσεις που αναφέρονται στο τμήμα διαπίστευσης των
κατευθυντήριων γραμμών (τμήμα 12)· δεύτερον, παρέχοντας στις αρμόδιες εποπτικές αρχές γραπτές
κατευθύνσεις οι οποίες εξηγούν τις απαιτήσεις διαπίστευσης· και τέλος, ζητώντας τους να εγκρίνουν
τις εν λόγω απαιτήσεις σύμφωνα με την παρούσα γνωμοδότηση για την επίτευξη εναρμονισμένης
προσέγγισης.
2) Όσον αφορά το άρθρο 41 του ΓΚΠΔ, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές θεσπίζουν απαιτήσεις
διαπίστευσης των φορέων παρακολούθησης των εγκεκριμένων κωδίκων.  Ωστόσο, εφαρμόζουν τον
μηχανισμό συνεκτικότητας για τον καθορισμό κατάλληλων απαιτήσεων μέσω των οποίων θα
διασφαλίζεται ότι οι φορείς παρακολούθησης διενεργούν την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με
τους κώδικες με έγκυρο, συνεκτικό και ανεξάρτητο τρόπο, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την
ορθή εφαρμογή των κωδίκων στην Ένωση και, κατά συνέπεια, συμβάλλοντας στην ορθή εφαρμογή
του ΓΚΠΔ.

1 Οι αναφορές στην «Ένωση» στην παρούσα γνώμη θα πρέπει να νοούνται ως αναφορές στον «ΕΟΧ».
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3) Για την έγκριση κώδικα που καλύπτει μη δημόσιες αρχές και φορείς, πρέπει να ορίζεται, βάσει
του κώδικα, ένας φορέας ή φορείς παρακολούθησης, οι οποίοι διαπιστεύονται από την αρμόδια
εποπτική αρχή για την αποτελεσματική παρακολούθηση του κώδικα. Στον ΓΚΠΔ δεν παρέχεται
ορισμός του όρου «διαπίστευση». Ωστόσο, στο άρθρο 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ καθορίζονται οι
γενικές απαιτήσεις διαπίστευσης του φορέα παρακολούθησης. Υπάρχουν ορισμένες απαιτήσεις οι
οποίες θα πρέπει να πληρούνται προκειμένου να πειστεί η αρμόδια εποπτική αρχή να διαπιστεύσει
έναν φορέα παρακολούθησης. Οι ιδιοκτήτες κώδικα υποχρεούνται να εξηγούν και να αποδεικνύουν
πώς ο προτεινόμενος φορέας παρακολούθησης πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 41
παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ για τη διαπίστευση.
4) Ενώ οι απαιτήσεις για τη διαπίστευση των φορέων παρακολούθησης υπόκεινται στον
μηχανισμό συνεκτικότητας, η θέσπιση των απαιτήσεων διαπίστευσης που προβλέπονται στις
κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον τομέα ή τις ιδιαιτερότητες του κώδικα.
Οι αρμόδιες εποπτικές αρχές έχουν διακριτική ευχέρεια σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής και τις
ιδιαιτερότητες κάθε κώδικα, και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη σχετική νομοθεσία τους. Σκοπός
της γνώμης του ΕΣΠΔ είναι συνεπώς να αποφεύγονται σημαντικές ασυνέπειες που ενδέχεται να
επηρεάσουν την απόδοση των φορέων παρακολούθησης και κατά συνέπεια τη φήμη των κωδίκων
δεοντολογίας του ΓΚΠΔ και των φορέων παρακολούθησής τους.
5) Σε σχέση με αυτό, οι κατευθυντήριες γραμμές που θα εκδοθούν από το ΕΣΠΔ θα
χρησιμεύσουν ως κατευθυντήριος άξονας του μηχανισμού συνεκτικότητας. Ειδικότερα, στις
κατευθυντήριες γραμμές, το ΕΣΠΔ διευκρίνισε ότι παρά το γεγονός ότι η διαπίστευση ενός φορέα
παρακολούθησης ισχύει μόνο για έναν συγκεκριμένο κώδικα, ένας φορέας παρακολούθησης μπορεί
να διαπιστευτεί για περισσότερους από έναν κώδικες, εφόσον πληροί τις απαιτήσεις διαπίστευσης
για κάθε κώδικα.
6) Η γνώμη του ΕΣΠΔ εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ σε
συνδυασμό με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του εσωτερικού κανονισμού του ΕΣΠΔ εντός οκτώ
εβδομάδων από την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την απόφαση του Προέδρου και της αρμόδιας
εποπτικής αρχής ότι ο φάκελος είναι πλήρης. Με απόφαση του προέδρου, η προθεσμία αυτή μπορεί
να παραταθεί κατά έξι ακόμα εβδομάδες, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του θέματος.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΗ:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

1. Η εποπτική αρχή της Φινλανδίας (εφεξής «ΕΑΦ») υπέβαλε στο ΕΣΠΔ το σχέδιο απόφασης που
περιέχει τις απαιτήσεις διαπίστευσης του φορέα παρακολούθησης του κώδικα δεοντολογίας,
ζητώντας γνωμοδότηση του ΕΣΠΔ σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ) για μια
συνεκτική προσέγγιση σε επίπεδο Ένωσης. Η απόφαση σχετικά με την πληρότητα του φακέλου
ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2020.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του εσωτερικού κανονισμού του ΕΣΠΔ, λόγω της
πολυπλοκότητας του υπό εξέταση θέματος, ο πρόεδρος αποφάσισε να επεκτείνει την αρχική περίοδο
έγκρισης των οκτώ εβδομάδων κατά έξι επιπλέον εβδομάδες.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γενική συλλογιστική του ΕΣΠΔ σχετικά με το υποβληθέν σχέδιο απαιτήσεων
διαπίστευσης

3. Όλες οι απαιτήσεις διαπίστευσης που υποβάλλονται στο ΕΣΠΔ για την έκδοση γνώμης πρέπει να
πληρούν απολύτως τα κριτήρια του άρθρου 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ και να ευθυγραμμίζονται με
τους οκτώ τομείς που καθορίζονται από το ΕΣΠΔ στο τμήμα των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με
τη διαπίστευση (τμήμα 12, σελίδες 21-25). Η γνώμη του ΕΣΠΔ αποσκοπεί στη διασφάλιση της
συνεκτικότητας και της σωστής εφαρμογής του άρθρου 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ όσον αφορά το
υποβληθέν σχέδιο.

4. Αυτό σημαίνει ότι, κατά τον σχεδιασμό των απαιτήσεων για τη διαπίστευση ενός φορέα
παρακολούθησης κωδίκων σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 3 και το άρθρο 57 παράγραφος 1
στοιχείο ιε) του ΓΚΠΔ, όλες οι ΕΑ θα πρέπει να καλύπτουν αυτές τις βασικές απαιτήσεις που
προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές, και το ΕΣΠΔ μπορεί να συστήσει στις ΕΑ να
τροποποιήσουν αναλόγως τα σχέδιά τους για τη διασφάλιση συνεκτικότητας.

5. Για όλους τους κώδικες που καλύπτουν μη δημόσιες αρχές και φορείς, πρέπει οι φορείς
παρακολούθησης να είναι διαπιστευμένοι. Ο ΓΚΠΔ ζητά ρητώς από τις εποπτικές αρχές, το ΕΣΠΔ και
την Επιτροπή να «ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας που έχουν ως στόχο να
συμβάλλουν στην ορθή εφαρμογή του ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των
διάφορων τομέων επεξεργασίας και τις ειδικές ανάγκες των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων». (άρθρο 40 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ).  Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ αναγνωρίζει ότι
οι απαιτήσεις πρέπει να είναι προσαρμοσμένες σε διαφορετικούς τύπους κωδίκων, να εφαρμόζονται
σε τομείς διαφορετικού μεγέθους, να λαμβάνουν υπόψη διάφορα συμφέροντα και να καλύπτουν
δραστηριότητες επεξεργασίας με διαφορετικά επίπεδα κινδύνου.

6. Σε ορισμένους τομείς, το ΕΣΠΔ στηρίζει την εκπόνηση εναρμονισμένων απαιτήσεων ενθαρρύνοντας
την ΕΑ να εξετάζει τα παραδείγματα που παρέχονται και έχουν μόνο διευκρινιστικό χαρακτήρα.

7. Όταν η παρούσα γνώμη δεν παρέχει στοιχεία για μια συγκεκριμένη απαίτηση, αυτό σημαίνει ότι το
ΕΣΠΔ δεν ζητά από τη ΕΑΦ να αναλάβει περαιτέρω δράση.

8. Η παρούσα γνώμη δεν εξετάζει τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από την ΕΑΦ και τα οποία δεν
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ, όπως παραπομπές στην
εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι η εθνική νομοθεσία θα πρέπει να συνάδει με τον
ΓΚΠΔ όπου απαιτείται.

Ανάλυση των απαιτήσεων διαπίστευσης της Φινλανδίας για τους φορείς
παρακολούθησης του κώδικα δεοντολογίας

9. Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

α. το άρθρο 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ παραθέτει έναν κατάλογο τομέων διαπίστευσης που
πρέπει να καλύπτει ένας φορέας παρακολούθησης προκειμένου να διαπιστευτεί·
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β. το άρθρο 41 παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ ορίζει ότι για όλους τους κώδικες (με εξαίρεση
εκείνους που καλύπτουν δημόσιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 6) ορίζεται
διαπιστευμένος φορέας παρακολούθησης· και
γ. το άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχεία ιστ) και ιζ) του ΓΚΠΔ προβλέπει ότι μια αρμόδια
εποπτική αρχή πρέπει να καταρτίζει και να δημοσιεύει τις απαιτήσεις διαπίστευσης για τους
φορείς παρακολούθησης και να διενεργεί τη διαπίστευση ενός φορέα για την
παρακολούθηση των κωδίκων δεοντολογίας·

το ΕΣΠΔ εκτιμά τα εξής:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι, σύμφωνα με τις γενικές σημειώσεις του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης,
η ΕΑΦ θα προβαίνει σε «περιοδική» επανεξέταση της διαπίστευσης του φορέα παρακολούθησης
σύμφωνα με προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο φορέας
εξακολουθεί να τηρεί τις απαιτήσεις διαπίστευσης. Το ΕΣΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του όσον
αφορά τη θέσπιση διάταξης που αφορά την περιοδική επανεξέταση των απαιτήσεων διαπίστευσης
από την ΕΑΦ προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ. Εντούτοις, χάριν σαφήνειας
και διαφάνειας, το ΕΣΠΔ καλεί την ΕΑΦ να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο
θα λειτουργήσει στην πράξη η εν λόγω περιοδική επανεξέταση.

11. Όσον αφορά τις απαιτήσεις εμπειρογνωμοσύνης, το τμήμα 3.1 του σχεδίου απαιτήσεων
διαπίστευσης της ΕΑΦ προβλέπει ότι ο φορέας παρακολούθησης πρέπει να συμμορφώνεται με τη
νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του. Πράγματι,
δεν είναι σαφής ο τρόπος με τον οποίο η ΕΑΦ θα ελέγχει τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την
προστασία των δεδομένων, για παράδειγμα, κατά πόσον η υπεύθυνη δήλωση του φορέα
παρακολούθησης στο πλαίσιο αυτό είναι επαρκής ή θα διενεργείται πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση
από την ΕΑ. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑΦ να αναδιατυπώσει την εν λόγω απαίτηση όσον
αφορά τη λογοδοσία, προσθέτοντας τη διευκρίνιση ότι ο φορέας παρακολούθησης οφείλει να
επιδείξει συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων.

12. Το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑΦ να συμπεριλάβει είτε στο σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης είτε στις
συμπληρωματικές κατευθύνσεις για τις απαιτήσεις, ορισμένα παραδείγματα των στοιχείων ή των
εγγράφων που οφείλουν να υποβάλουν οι αιτούντες κατά την υποβολή αίτησης για διαπίστευση.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

13. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις γενικές σημειώσεις του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης,
οι απαιτήσεις εφαρμόζονται σε οποιονδήποτε φορέα παρακολούθησης, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται
για εσωτερικό ή εξωτερικό φορέα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι οι
εσωτερικοί φορείς παρακολούθησης δεν μπορούν να συγκροτηθούν στο πλαίσιο ενός μέλους του
κώδικα αλλά παρά μόνο στο πλαίσιο ενός ιδιοκτήτη κώδικα. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ συνιστά τη
διευκρίνιση και την αποτύπωση του ζητήματος αυτού είτε στο κείμενο του σχεδίου απαιτήσεων
διαπίστευσης είτε υπό μορφή παραδείγματος.

14. Όσον αφορά την πρώτη παράγραφο της επεξηγηματικής σημείωσης, στο τμήμα 1 του σχεδίου
απαιτήσεων διαπίστευσης της EΑΦ («Ανεξαρτησία»), το ΕΣΠΔ αναγνωρίζει την αμεροληψία του
φορέα παρακολούθησης σε σχέση με τα μέλη του κώδικα, το επάγγελμα, τον κλάδο ή τον τομέα στον
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οποίο εφαρμόζεται ο κώδικας. Εντούτοις, το ΕΣΠΔ είναι της άποψης ότι οι εν λόγω απαιτήσεις θα
πρέπει να διευκρινιστούν περαιτέρω, ιδίως όσον αφορά τυχόν νομικούς και οικονομικούς
συνδέσμους που ενδεχομένως υφίστανται μεταξύ του φορέα παρακολούθησης και του ιδιοκτήτη του
κώδικα ή των μελών του κώδικα. Για τον λόγο αυτό, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑΦ να τροποποιήσει
την εν λόγω παράγραφο αντίστοιχα.

15. Όσον αφορά τη δεύτερη παράγραφο της επεξηγηματικής σημείωσης στο τμήμα «Ανεξαρτησία» του
σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑΦ, το ΕΣΠΔ επισημαίνει τις διαρθρωτικές και διαδικαστικές
απαιτήσεις για τη διασφάλιση ανεξαρτησίας. Το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑΦ να αναδιατυπώσει τις
απαιτήσεις προκειμένου να αποδοθεί έμφαση στο γεγονός ότι εναπόκειται στον φορέα
παρακολούθησης που αιτείται τη διαπίστευση να αποδείξει την ανεξαρτησία του.

16. Περαιτέρω, το ΕΣΠΔ σημειώνει ότι ο φορέας παρακολούθησης οφείλει να διαθέτει τη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τους πόρους που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των
δραστηριοτήτων του και να λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη για τα καθήκοντα παρακολούθησης
κατά τρόπον ώστε να μην θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του (ενότητα 1.1 και 1.3 του σχεδίου
απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑΦ). Εντούτοις, το ΕΣΠΔ κρίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω
επεξηγήσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη χρηματοπιστωτική
σταθερότητα του φορέα παρακολούθησης. Συγκεκριμένα, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑΦ να
αναδιατυπώσει τις απαιτήσεις προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται η
χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε περίπτωση που εκλείψει ένας ή περισσότεροι πόροι
χρηματοδότησης. Περαιτέρω, το ΕΣΠΔ εκτιμά ότι το τμήμα 1.4 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης
της ΕΑΦ πρέπει επίσης να περιλαμβάνει αναφορά στην ανάγκη διασφάλισης των διευκρινίσεων ως
προς τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται η χρηματοπιστωτική ανεξαρτησία έναντι των κινδύνων
που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του ίδιου του φορέα παρακολούθησης, για παράδειγμα σε
περίπτωση που πρέπει να καταβληθεί αποζημίωση λόγω ευθύνης του φορέα παρακολούθησης.  Το
ΕΣΠΔ συνιστά, επομένως, στην ΕΑΦ να συμπεριλάβει την εν λόγω αναφορά στο σχέδιο απαιτήσεων
διαπίστευσης. Τέλος, το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι θα ήταν καλύτερο να περιληφθούν στο τμήμα 1.4 του
σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑΦ ορισμένα παραδείγματα για την οικονομική ανεξαρτησία
του φορέα παρακολούθησης, προκειμένου να δοθεί έμφαση στον τρόπο με τον οποίο ο φορέας
παρακολούθησης μπορεί να αποδείξει ότι τα μέσα εξασφάλισης χρηματοδοτικής στήριξης δεν θα
επηρεάσουν δυσμενώς την ανεξαρτησία του. Για παράδειγμα, ο φορέας παρακολούθησης δεν θα
θεωρείται οικονομικά ανεξάρτητος αν οι κανόνες που διέπουν τη χρηματοδοτική του στήριξη
επιτρέπουν σε ένα μέλος του κώδικα, το οποίο υποβάλλεται σε έλεγχο από τον φορέα
παρακολούθησης, να παύσει τις χρηματοδοτικές του συνεισφορές προς αυτόν, προκειμένου να
αποφευχθούν ενδεχόμενες κυρώσεις από τον φορέα παρακολούθησης. Το ΕΣΠΔ προτρέπει την ΕΑΦ
να παράσχει παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο ο φορέας παρακολούθησης μπορεί να
προσκομίσει τέτοια αποδεικτικά στοιχεία.

17. Όσον αφορά τον διορισμό μελών/προσωπικού του φορέα παρακολούθησης (τμήμα 1.5 του σχεδίου
απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑΦ), το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑΦ να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά
με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποδειχθεί η ανεξαρτησία του φορέα παρακολούθησης,
ευθυγραμμίζοντας, για λόγους σαφήνειας, τη διατύπωση των απαιτήσεων με εκείνη που περιέχεται
στις κατευθυντήριες γραμμές (βλ. παραγράφους 63 έως 67).

18. Το τμήμα 1.12 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑΦ αναφέρεται στην οργανωτική
διάρθρωση του εσωτερικού φορέα παρακολούθησης και διασφαλίζει την αμεροληψία του, μέσω της
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θέσπισης απαίτησης να διαθέτει ξεχωριστά μέλη/προσωπικό και διαχείριση. Το ΕΣΠΔ αναγνωρίζει ότι
η εν λόγω διατύπωση βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές. Εντούτοις, το ΕΣΠΔ εκτιμά ότι η
θέσπιση αυστηρής υποχρέωσης περί της χρήσης προσωπικού εκτός του πλαισίου του εσωτερικού
φορέα παρακολούθησης ενδεχομένως να αποδειχθεί δυσχερής σε ορισμένες περιπτώσεις. Για τον
λόγο αυτό, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑΦ να μετριάσει τη σχετική απαίτηση με σκοπό να επιτραπούν
οι εν λόγω εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες δεν καθίσταται δυνατό στον εσωτερικό φορέα
παρακολούθησης να διαθέτει ξεχωριστά μέλη/προσωπικό και διαχείριση σε σχέση με την ευρύτερη
οντότητα στην οποία ανήκει, εφόσον υφίστανται κατάλληλες εγγυήσεις για τον επαρκή μετριασμό
του κινδύνου ως προς την ανεξαρτησία ή τη σύγκρουση συμφερόντων (παράγραφος 66, σελίδα 22
των κατευθυντήριων γραμμών).

19. Το τμήμα 1.13 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑΦ αναφέρεται στη χρήση υπεργολάβων
εκ μέρους του φορέα παρακολούθησης. Το ΕΣΠΔ εκτιμά ότι οι υπεργολάβοι πρέπει να είναι σε θέση
να διασφαλίσουν, κατά την εκτέλεση των εργασιών τους, το ίδιο επίπεδο εγγυήσεων που προσφέρει
ο φορέας παρακολούθησης συμπεριλαμβανομένου του ίδιου επιπέδου τεχνικής ικανότητας και
εμπειρογνωμοσύνης. Ταυτόχρονα, ο φορέας παρακολούθησης οφείλει να είναι ο τελικός αρμόδιος
για όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με τις εργασίες παρακολούθησης. Ως εκ τούτου, το
ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑΦ να διευκρινίσει ότι, με την επιφύλαξη της ευθύνης και των υποχρεώσεων
των υπεργολάβων, ο φορέας παρακολούθησης είναι πάντα ο τελικός αρμόδιος για τη λήψη
αποφάσεων και για τη συμμόρφωση.  Επιπλέον, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι, ακόμα και όταν
χρησιμοποιούνται υπεργολάβοι, ο φορέας παρακολούθησης οφείλει να διασφαλίζει την
αποτελεσματική παρακολούθηση των υπηρεσιών που παρέχονται από την αναθέτουσα αρχή. Το
ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑΦ να προσθέσει ρητά την εν λόγω υποχρέωση στο σχέδιο απαιτήσεων
διαπίστευσης.

20. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι, σύμφωνα με το τμήμα 1.15 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑΦ,
κατά τη χρήση υπεργολάβων στο πλαίσιο διαδικασιών που σχετίζονται με δραστηριότητες
παρακολούθησης, ο φορέας παρακολούθησης οφείλει να συνάπτει γραπτές συμβάσεις ή συμφωνίες
για τον καθορισμό των ευθυνών, κ.λπ. καθώς και να τεκμηριώνει τη διαδικασία υπεργολαβίας. Το
ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑΦ να αναδιατυπώσει το κείμενο με σκοπό να συμπεριληφθούν απαιτήσεις
που σχετίζονται με τη λύση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι
υπεργολάβοι τηρούν τις υποχρεώσεις τους περί προστασίας των δεδομένων. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ
παρακινεί την ΕΑΦ να προσθέσει απαιτήσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση του κινδύνου που
συνεπάγεται ο διορισμός εξωτερικού φορέα.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

21. Το ΕΣΠΔ λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης
της ΕΑΦ, σύμφωνα με τις οποίες ο φορέας παρακολούθησης πρέπει να αποδείξει ότι η άσκηση των
καθηκόντων και υποχρεώσεών του δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων. Εντούτοις, η
επεξηγηματική σημείωση στο τμήμα 2 του σχεδίου απαιτήσεων δεν διευκρινίζει αρκούντως σαφώς
τις καταστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων. Το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης
ότι, για πρακτικούς λόγους, κρίνεται σκόπιμη η παράθεση ορισμένων περιπτωσιολογικών
παραδειγμάτων σύγκρουσης συμφερόντων. Παράδειγμα σύγκρουσης συμφερόντων συνιστά η
περίπτωση στην οποία το προσωπικό που εκτελεί τους ελέγχους ή που λαμβάνει τις αποφάσεις για
λογαριασμό φορέα παρακολούθησης είχε εργαστεί τα τελευταία έτη για λογαριασμό του ιδιοκτήτη
του κώδικα, ή για λογαριασμό οποιουδήποτε εκ των οργανισμών που εφαρμόζουν τον κώδικα τα
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τελευταία έτη. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ προτρέπει την ΕΑΦ να προσθέσει παραδείγματα ανάλογα με εκείνα
που παρέχονται σε αυτή την παράγραφο. Περαιτέρω, το ΕΣΠΔ καλεί την ΕΑΦ να αναδιατυπώσει την
απαίτηση του εν λόγω τμήματος, προκειμένου να διευκρινιστεί ότι η σύγκρουση συμφερόντων
μπορεί επίσης να εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες του κλάδου στον οποίο εφαρμόζεται ο κώδικας
δεοντολογίας.

22. Το ΕΣΠΔ αναγνωρίζει ότι η επεξηγηματική σημείωση του τμήματος 2 του σχεδίου απαιτήσεων
διαπίστευσης της ΕΑΦ αναφέρεται στον εντοπισμό καταστάσεων που ενδέχεται να δημιουργήσουν
σύγκρουση συμφερόντων και στο γεγονός ότι θα ληφθούν μέτρα για την αποφυγή τυχόν
συγκρούσεων. Εντούτοις, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι οι απαιτήσεις που σχετίζονται με το βάρος της
αποδείξεως περί απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων πρέπει να είναι αυστηρότερες όσον αφορά
τους εσωτερικούς φορείς παρακολούθησης και συνιστά τη σχετική αναδιατύπωση των απαιτήσεων.

23. Το τμήμα 2.1 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑΦ αναφέρει ότι ο φορέας
παρακολούθησης δεν μπορεί να παρέχει στα μέλη του κώδικα υπηρεσίες οι οποίες θα μπορούσαν να
επηρεάσουν δυσμενώς την αμεροληψία του. Το ΕΣΠΔ επικροτεί την απαίτηση αυτή, παρόλο που
θεωρεί ότι μπορούν να ανακύψουν κίνδυνοι αναφορικά με την αμεροληψία ως προς μια ευρεία
ποικιλία δραστηριοτήτων του φορέα παρακολούθησης επίσης σε σχέση με τους ιδιοκτήτες κώδικα
(ιδιαίτερα εάν ο φορέας παρακολούθησης είναι εσωτερικός) ή άλλους σχετικούς φορείς του κλάδου.
Συνεπώς, το ΕΣΠΔ παροτρύνει την ΕΑΦ να συμπληρώσει αναλόγως την υφιστάμενη απαίτηση.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ

24. Όσον αφορά τις καθορισμένες διαδικασίες και δομές, το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι οι απαιτήσεις του
τμήματος 4 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑΦ παρουσιάζονται με γενικό τρόπο. Το
ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι οι διαδικασίες παρακολούθησης της συμμόρφωσης με κώδικες
δεοντολογίας πρέπει να είναι αρκετά συγκεκριμένες ώστε να εξασφαλίζεται η συνεκτική εφαρμογή
των υποχρεώσεων των φορέων παρακολούθησης του κώδικα.

25. Ειδικότερα, οι διαδικασίες πρέπει να καλύπτουν την πλήρη διαδικασία παρακολούθησης, από την
προετοιμασία της αξιολόγησης έως την ολοκλήρωση του ελέγχου, καθώς και πρόσθετους ελέγχους
ώστε να εξασφαλίζεται ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση των
παραβιάσεων και την αποφυγή επαναλαμβανόμενων αδικημάτων. Επιπλέον, ο φορέας
παρακολούθησης θα πρέπει να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για προκαταρκτικές, ad hoc και τακτικές
διαδικασίες για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των μελών εντός σαφούς χρονικού πλαισίου,
και να ελέγχει την επιλεξιμότητα των μελών πριν από την ένταξή τους στον κώδικα.2 Ως εκ τούτου, το
ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑΦ να αναπτύξει περαιτέρω τις εν λόγω απαιτήσεις και να προσθέσει
παραδείγματα των εν λόγω διαδικασιών (όπως διαδικασίες για την παροχή σχεδίων ελέγχου που
πρέπει να διεξαχθούν εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος βάσει προκαθορισμένων
κριτηρίων, μεθοδολογίας ειδικού ελέγχου, καθώς και βάσει της τεκμηρίωσης και αξιολόγησης των
πορισμάτων στο πλαίσιο πλήρους συνεργασίας με τα μέλη του κώδικα).

26. Το τμήμα 4.4. του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑΦ αναφέρεται σε περιγραφές
διορθωτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν από την τελευταία σε περίπτωση παραβιάσεων. Το

2 Το ΕΣΠΔ παρέθεσε ορισμένα παραδείγματα των εν λόγω διαδικασιών στο τμήμα 2.4.2 της γνώμης 9/2019
σχετικά με το σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης της εποπτικής αρχής της Αυστρίας για έναν φορέα
παρακολούθησης κώδικα δεοντολογίας σύμφωνα με το άρθρο 41 του ΓΚΠΔ.
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ΕΣΠΔ θεωρεί ότι τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα θα πρέπει να καθοριστούν στον κώδικα δεοντολογίας,
όπως προβλέπει το άρθρο 40 παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑΦ να
προσθέσει μια αναφορά στον κατάλογο μέτρων που ορίζονται στον κώδικα δεοντολογίας σε
περιπτώσεις παραβίασης του κώδικα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την
επεξεργασία που τον εφαρμόζει.

ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

27. Όσον αφορά το τμήμα 5.1 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑΦ, το ΕΣΠΔ αναγνωρίζει ότι
ο φορέας παρακολούθησης οφείλει να θεσπίζει αποτελεσματικές διαδικασίες και δομές για την
εξέταση των καταγγελιών με διαφάνεια και αμεροληψία. Συναφώς, το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι το σχέδιο
απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑΦ συμπεριλαμβάνει περιγραφή της διαδικασίας χειρισμού των
καταγγελιών. Εντούτοις, το ΕΣΠΔ εκτιμά ότι απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά το
«εκτιμώμενο χρονικό πλαίσιο» για την απάντηση στις καταγγελίες.  Συναφώς, η διαδικασία πρέπει να
προβλέπει ρύθμιση σύμφωνα με την οποία ο φορέας παρακολούθησης οφείλει να ενημερώνει τον
καταγγέλλοντα υποβάλλοντας εκθέσεις προόδου ή ενημερώνοντάς τον σχετικά με την έκβαση της
καταγγελίας εντός εύλογου χρονικού πλαισίου. Το εν λόγω χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί
κατά περίπτωση, λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους του υπό εξέταση οργανισμού καθώς και του
μεγέθους της έρευνας. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ συνιστά τη σχετική αναδιατύπωση της απαίτησης.

28. Όσον αφορά το τμήμα 5.4 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑΦ, το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι οι
αποφάσεις του φορέα παρακολούθησης, ή γενικές πληροφορίες σχετικά με αυτές, πρέπει να είναι
διαθέσιμες στο κοινό, σε ευθυγράμμιση με τη διαδικασία χειρισμού των καταγγελιών. Με την
επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας, το ΕΣΠΔ καλεί την ΕΑΦ να τροποποιήσει την εν λόγω απαίτηση
έτσι ώστε να δημοσιεύονται οι αποφάσεις που αφορούν επαναλαμβανόμενες και/ή σοβαρές
παραβιάσεις, όπως εκείνες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αναστολή ή στον αποκλεισμό του
υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία από τον κώδικα. Στις λοιπές
περιπτώσεις, μπορεί να κριθεί επαρκής η δημοσίευση των συνόψεων των αποφάσεων ή των
στατιστικών στοιχείων. Εντούτοις, τα υποκείμενα των δεδομένων πρέπει σε κάθε περίπτωση να
ενημερώνονται σχετικά με την κατάσταση και την έκβαση των ατομικών τους καταγγελιών, με σκοπό
την τήρηση των απαιτήσεων διαφάνειας της εν λόγω διαδικασίας.

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Όσον αφορά το νομικό καθεστώς του φορέα παρακολούθησης, το τμήμα 8.2 του σχεδίου απαιτήσεων
διαπίστευσης της ΕΑΦ προβλέπει ότι ο φορέας παρακολούθησης οφείλει να διαθέτει επαρκείς
πόρους για την εκπλήρωση συγκεκριμένων υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων εντός ενδεδειγμένων
προθεσμιών. Το ΕΣΠΔ εκτιμά ότι η ύπαρξη επαρκών χρηματοπιστωτικών και άλλων πόρων θα πρέπει
να συνοδεύεται από τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης
λειτουργίας του μηχανισμού παρακολούθησης. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ προτρέπει την ΕΑΦ να
αναδιατυπώσει την απαίτηση αναλόγως.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

29. Το σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑΦ μπορεί να οδηγήσει σε μη συνεκτική εφαρμογή της
διαπίστευσης των φορέων παρακολούθησης και, επομένως, πρέπει να πραγματοποιηθούν οι
ακόλουθες αλλαγές:

30. Ως προς τις γενικές παρατηρήσεις, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑΦ:

1. να αναδιατυπώσει το τμήμα 3.1 όσον αφορά τη λογοδοσία, προσθέτοντας τη διευκρίνιση ότι
ο φορέας παρακολούθησης οφείλει να επιδείξει συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί
προστασίας των δεδομένων.

31. Όσον αφορά την «ανεξαρτησία», το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑΦ:

1. να διευκρινίσει, είτε στο κείμενο των απαιτήσεων είτε υπό μορφή παραδείγματος, ότι οι
εσωτερικοί φορείς παρακολούθησης δεν μπορούν να συγκροτηθούν στο πλαίσιο ενός μέλους
του κώδικα, αλλά μόνον στο πλαίσιο ιδιοκτήτη κώδικα.

2. να αναδιατυπώσει τη δεύτερη παράγραφο της επεξηγηματικής σημείωσης, έτσι ώστε να
αποδοθεί έμφαση στο γεγονός ότι εναπόκειται στον φορέα παρακολούθησης που αιτείται τη
διαπίστευση να αποδείξει την ανεξαρτησία του.

3. να αναδιατυπώσει τα τμήματα 1.1 και 1.6 για να επεξηγηθεί ο τρόπος με τον οποίο
διασφαλίζεται η οικονομική ανεξαρτησία σε περίπτωση που εκλείψουν ένας ή περισσότεροι
πόροι χρηματοδότησης.

4. να συμπεριλάβει διευκρινίσεις στο τμήμα 1.4 ως προς τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται
η οικονομική ανεξαρτησία έναντι κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του ίδιου
του φορέα παρακολούθησης, για παράδειγμα σε περίπτωση που πρέπει να καταβληθεί
αποζημίωση λόγω της ευθύνης του φορέα παρακολούθησης.

5. να διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποδειχθεί η ανεξαρτησία του φορέα
παρακολούθησης μέσω της ευθυγράμμισης της διατύπωσης της απαίτησης με εκείνη που
περιέχεται στις κατευθυντήριες γραμμές, όσον αφορά τον διορισμό των μελών/προσωπικού
του φορέα παρακολούθησης στο τμήμα 1.5.

6. να προσθέσει στο τμήμα 1.13 τη μνεία ότι ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται υπεργολάβοι, ο
φορέας παρακολούθησης οφείλει να διασφαλίζει την αποτελεσματική παρακολούθηση των
υπηρεσιών που παρέχονται από την αναθέτουσα αρχή.

32. Όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων , το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑΦ:

1. να αναδιατυπώσει με αυστηρότερο τρόπο τις απαιτήσεις που περιέχονται στην
επεξηγηματική σημείωση του τμήματος 2 όσον αφορά τους εσωτερικούς φορείς
παρακολούθησης, προκειμένου να συμπεριλάβει το βάρος της αποδείξεως περί απουσίας
σύγκρουσης συμφερόντων.

33. Όσον αφορά τις καθορισμένες διαδικασίες και δομές, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑΑ:

1. στο τμήμα 4, να προβεί σε περαιτέρω ανάλυση των διαδικασιών παρακολούθησης της
συμμόρφωσης με τους κώδικες δεοντολογίας και να συμπεριλάβει παραδείγματα των εν
λόγω διαδικασιών.
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2. στο τμήμα 4.4, να συμπεριλάβει μνεία στον κατάλογο διορθωτικών μέτρων που ορίζονται
στον κώδικα δεοντολογίας σε περιπτώσεις παραβίασης του κώδικα από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία που συνδέεται με αυτόν.

34. Όσον αφορά τον διαφανή χειρισμό καταγγελιών , το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑΦ:

1. να αναδιατυπώσει το τμήμα 5.1 με την προσθήκη της ένδειξης ότι η διαδικασία απάντησης
στις καταγγελίες πρέπει να προβλέπει την υποχρέωση του φορέα παρακολούθησης να
ενημερώνει τον καταγγέλλοντα με εκθέσεις προόδου ή σχετικά με την έκβαση της
διαδικασίας καταγγελίας εντός εύλογου χρονικού πλαισίου. Το εν λόγω χρονικό διάστημα
μπορεί να παραταθεί όταν είναι αναγκαίο, λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους του υπό
εξέταση οργανισμού, καθώς και του μεγέθους της έρευνας.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

35. Η παρούσα γνώμη απευθύνεται στην εποπτική αρχή της Φινλανδίας και δημοσιοποιείται σύμφωνα
με το άρθρο 64 παράγραφος 5 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.

36. Σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφοι 7 και 8 του ΓΚΠΔ, η ΕΑΦ ανακοινώνει στον Πρόεδρο του ΕΣΠΔ
με ηλεκτρονικά μέσα, εντός δύο εβδομάδων από τη λήψη της γνώμης, κατά πόσο θα τροποποιήσει ή
θα διατηρήσει το σχέδιο απόφασής της. Εντός της ίδιας προθεσμίας, υποβάλλει το τροποποιημένο
σχέδιο απόφασης ή, εάν δεν προτίθεται να ακολουθήσει τη γνώμη του ΕΣΠΔ, παρέχει τη σχετική
αιτιολογία για την οποία δεν προτίθεται να ακολουθήσει τη γνώμη του, στο σύνολό της ή εν μέρει.

37. Η ΕΑΦ κοινοποιεί την τελική απόφαση στο ΕΣΠΔ ώστε να συμπεριληφθεί στο μητρώο αποφάσεων
που εξετάζονται στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 70
παράγραφος 1 στοιχείο κστ) του ΓΚΠΔ.

Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Η Πρόεδρος

(Andrea Jelinek)


