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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 (στο εξής: ΓΚΠΔ),

Έχοντας υπόψη τη Συμφωνία ΕΟΧ και ιδίως το παράρτημα XI και το πρωτόκολλο 37 αυτής, όπως
τροποποιήθηκαν με την απόφαση της Μικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 154/2018 της
6ης Ιουλίου 20181,

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 (στο εξής: ΕΣΠΔ) είναι η
εξασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής του ΓΚΠΔ όταν μια εποπτική αρχή (στο εξής: ΕΑ) προτίθεται
να εγκρίνει τις απαιτήσεις διαπίστευσης φορέα παρακολούθησης της συμμόρφωσης με κώδικα
δεοντολογίας (στο εξής: 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 (στο εξής: 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 από τις αρμόδιες
εποπτικές αρχές να εκδώσουν τις απαιτήσεις σύμφωνα με την παρούσα γνώμη, προκειμένου να
επιτευχθεί μια εναρμονισμένη προσέγγιση.

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 ολλανδική εποπτική αρχή (στο εξής: ΕΑ των Κάτω Χωρών) υπέβαλε στο ΕΣΠΔ το σχέδιο απόφασής
της στο οποίο περιέχονται οι απαιτήσεις για τη διαπίστευση φορέα παρακολούθησης κώδικα
δεοντολογίας, αιτούμενη τη γνώμη του ΕΣΠΔ σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ), για
την εξασφάλιση συνεκτικής προσέγγισης σε επίπεδο Ένωσης. Η απόφαση σχετικά με την πληρότητα
του φακέλου ελήφθη στις 28 Μαΐου 2020.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γενική συλλογιστική του ΕΣΠΔ σχετικά με το υποβληθέν σχέδιο απαιτήσεων
διαπίστευσης
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2. 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.

3. 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 ιστ) 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.

4. 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
διαφόρων 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.

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

6. Όταν στην παρούσα γνώμη δεν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη απαίτηση, αυτό σημαίνει ότι το
ΕΣΠΔ δεν ζητεί από την ΕΑ των Κάτω Χωρών να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.

7. Στην παρούσα γνώμη δεν εξετάζονται στοιχεία τα οποία υπέβαλε η ΕΑ των Κάτω Χωρών και τα οποία
δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ, όπως για παράδειγμα
αναφορές στην εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι η εθνική νομοθεσία θα πρέπει
να συνάδει με τον ΓΚΠΔ όπου απαιτείται.

Ανάλυση των απαιτήσεων της ΕΑ των Κάτω Χωρών για τη διαπίστευση φορέων
παρακολούθησης κωδίκων δεοντολογίας

8. Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

a. το άρθρο 41 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ παραθέτει έναν κατάλογο τομέων διαπίστευσης που
πρέπει να καλύπτει ένας φορέας παρακολούθησης προκειμένου να διαπιστευτεί·

b. 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

c. 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·
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το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων είναι της εξής γνώμης:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
9. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι, σύμφωνα με τις γενικές σημειώσεις του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης,

η ΕΑ των Κάτω Χωρών διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει επανεξέταση του φορέα παρακολούθησης
βασισμένη στον κίνδυνο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο φορέας εξακολουθεί να τηρεί τις
απαιτήσεις διαπίστευσης, επανεξέταση η οποία μπορεί να κινηθεί με βάση (αλλά δεν περιορίζεται
σε): τροποποιήσεις του κώδικα δεοντολογίας, ουσιώδεις αλλαγές στον φορέα παρακολούθησης ή
αποτυχία του φορέα παρακολούθησης να εκπληρώσει τα καθήκοντά του όσον αφορά την
παρακολούθηση. Το ΕΣΠΔ επικροτεί τη διάταξη που αφορά την επανεξέταση των απαιτήσεων
διαπίστευσης από την ΕΑ των Κάτω Χωρών, σύμφωνα με προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο,
προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ. Ωστόσο, χάριν σαφήνειας και διαφάνειας,
το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ των Κάτω Χωρών να αναφέρει ρητώς ότι σε περίπτωση ουσιωδών αλλαγών
στον φορέα παρακολούθησης σε σχέση με την ικανότητά του να λειτουργεί με ανεξαρτησία και
αποτελεσματικότητα, η εν λόγω επανεξέταση θα διεξάγεται οπωσδήποτε.

10. Το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑ των Κάτω Χωρών 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
11. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι στο τμήμα των «επεξηγηματικών σημειώσεων» της ΕΑ των Κάτω Χωρών όσον

αφορά τιςαπαιτήσεις ανεξαρτησίας, γίνεται αναφορά στην ανεξαρτησία «σε σχέση με τον ιδιοκτήτη
του κώδικα ή τα μέλη του κώδικα». Όπως αναφέρεται στις κατευθυντήριες γραμμές, η ανεξαρτησία
του οικείου φορέα θα πρέπει να αποδεικνύεται σε σχέση και με το επάγγελμα, τον κλάδο ή τον τομέα
στον οποίο εφαρμόζεται ο κώδικας (παράγραφος 63). Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ των
Κάτω Χωρών να αναδιατυπώσει την εν λόγω αναφορά σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και
να την εντάξει στο τμήμα σχετικά με τις «απαιτήσεις» – προκειμένου να διευκρινιστεί ότι αποτελεί
απαίτηση αυτή καθαυτή.

12. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι η πρώτη παράγραφος του τμήματος 1.1 του σχεδίου απαιτήσεων
διαπίστευσης της ΕΑ των Κάτω Χωρών εντάσσεται καλύτερα στο αντίστοιχο τμήμα των
«επεξηγηματικών σημειώσεων». Συνεπώς, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑ των Κάτω Χωρών να
μετακινήσει καταλλήλως τη συγκεκριμένη παράγραφο.

13. Το ΕΣΠΔ επικροτεί την απαίτηση σύμφωνα με την οποία η νομική δομή του φορέα παρακολούθησης,
συμπεριλαμβανομένης της κυριότητάς του, πρέπει να προφυλάσσει τον φορέα παρακολούθησης από
εξωτερικές επιρροές (υποτμήμα 1.1.1 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑ των Κάτω
Χωρών), καθώς και την παροχή σχετικών παραδειγμάτων για το πώς μπορεί να αποδειχθεί κάτι
τέτοιο. Ωστόσο, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑ των Κάτω Χωρών να διευκρινίσει ότι οι εν λόγω
εξωτερικές επιρροές θα πρέπει να εξετάζονται σε σχέση με τον ιδιοκτήτη του κώδικα και τα μέλη του
κώδικα. Επιπλέον, όσον αφορά τα σχετικά παραδείγματα, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑ των Κάτω
Χωρών να αποσαφηνίσει τον όρο «καταστατικό», καθώς και να προσθέσει, ως σχετικό παράδειγμα,
ότι η διάρκεια ή η λήξη της εντολής του φορέα παρακολούθησης θα πρέπει να καθορίζεται με τέτοιον
τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική εξάρτηση από την ανανέωση ή ο φόβος απώλειας του
διορισμού, σε βαθμό που να επηρεάζει δυσμενώς την ανεξαρτησία του φορέα παρακολούθησης κατά
την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του όσον αφορά την παρακολούθηση.
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14. Επιπροσθέτως, το ΕΣΔΠ είναι της γνώμης ότι οι εσωτερικοί φορείς παρακολούθησης μπορούν να
συγκροτηθούν μόνο στο πλαίσιο ιδιοκτήτη κώδικα. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ συνιστά το ζήτημα αυτό να
διευκρινιστεί και να αποτυπωθεί στο κείμενο του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης στο
υποτμήμα 1.1.2 — π.χ. με την αντικατάσταση της φράσης «για παράδειγμα» από τη φράση «ιδίως».

15. Στο υποτμήμα 1.1.3 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑ των Κάτω Χωρών, αναφέρεται ότι
«ο φορέας παρακολούθησης οφείλει να επιδεικνύει οργανωτική ανεξαρτησία. Για παράδειγμα, ένας
εσωτερικός φορέας παρακολούθησης μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικά λογότυπα ή επωνυμίες,
κατά περίπτωση». Το ΕΣΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για το εν λόγω παράδειγμα· ωστόσο, ειδικά
για την περίπτωση των εσωτερικών φορέων παρακολούθησης, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑ των Κάτω
Χωρών να προσθέσει πιο συγκεκριμένα παραδείγματα αποδεικτικών στοιχείων για την οργανωτική
ανεξαρτησία ενός εσωτερικού φορέα παρακολούθησης, όπως είναι, για παράδειγμα, οι φραγμοί στην
παροχή πληροφοριών και οι διακριτές δομές υποβολής αναφορών.

16. Όσον αφορά το νομικό καθεστώς και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων (τμήμα 1.1 του σχεδίου
απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑ των Κάτω Χωρών), το ΕΣΠΔ αναγνωρίζει την αμεροληψία του φορέα
παρακολούθησης σε σχέση με τα μέλη του κώδικα. Ωστόσο, το ΕΣΠΔ είναι της άποψης ότι οι εν λόγω
απαιτήσεις θα πρέπει να διευκρινιστούν περαιτέρω, ειδικότερα όσον αφορά τυχόν νομικούς και
οικονομικούς συνδέσμους που ενδεχομένως υφίστανται μεταξύ του φορέα παρακολούθησης και του
ιδιοκτήτη του κώδικα ή των μελών του κώδικα, καθώς και σε σχέση με το επάγγελμα, τον κλάδο ή τον
τομέα στον οποίο εφαρμόζεται ο κώδικας. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑ των Κάτω Χωρών
να τροποποιήσει αναλόγως το εν λόγω τμήμα.

17. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι στο τμήμα που αφορά την οικονομική ανεξαρτησία (τμήμα 1.2 του
σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑ των Κάτω Χωρών) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι
οριακές συνθήκες που καθορίζουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις για οικονομική ανεξαρτησία και
επάρκεια πόρων. Οι συνθήκες αυτές συμπεριλαμβάνουν τον αριθμό, το μέγεθος και την
πολυπλοκότητα των μελών του κώδικα (όπως οι υπό παρακολούθηση οντότητες), τη φύση και το
πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων τους (οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο του κώδικα) και τον
κίνδυνο ή τους κινδύνους που συνδέονται με την πράξη ή τις πράξεις επεξεργασίας. Ως εκ τούτου, το
ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑ των Κάτω Χωρών να αναδιατυπώσει αναλόγως τις απαιτήσεις.

18. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τις οικονομικές απαιτήσεις (τμήμα 1.2), το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι οι απαιτήσεις
αυτές θα μπορούσαν να βελτιωθούν εάν συμπεριληφθούν 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 με τα οποία εξασφαλίζει
χρηματοδοτική στήριξη δεν θα επηρεάσουν δυσμενώς την ανεξαρτησία του (υποτμήμα 1.2.2). Για
παράδειγμα, ο φορέας παρακολούθησης δεν μπορεί να θεωρηθεί οικονομικά ανεξάρτητος εάν οι
κανόνες που διέπουν την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης επιτρέπουν σε μέλος του κώδικα, για το
οποίο ο φορέας παρακολούθησης διεξάγει έρευνα, να διακόψει τη χρηματοδοτική συνεισφορά του
προς αυτόν, με σκοπό να αποφύγει κύρωση που ενδέχεται να του επιβληθεί από τον φορέα
παρακολούθησης. Το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑ των Κάτω Χωρών να παράσχει παραδείγματα για τον
τρόπο με τον οποίο ο φορέας παρακολούθησης μπορεί να προσκομίσει τέτοια αποδεικτικά στοιχεία

19. Το ΕΣΠΔ επικροτεί τη διάταξη στο υποτμήμα 1.3.1 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑ των
Κάτω Χωρών, σύμφωνα με την οποία «ο φορέας παρακολούθησης οφείλει να αποδείξει ότι διαθέτει
επαρκείς πόρους και προσωπικό για να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του». Ωστόσο, οι
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κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν περαιτέρω εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό,
αναφέροντας ότι οι πόροι θα πρέπει να είναι ανάλογοι προς τον αναμενόμενο αριθμό και το μέγεθος
των μελών του κώδικα, καθώς και προς την πολυπλοκότητα ή τον βαθμό επικινδυνότητας της σχετικής
επεξεργασίας δεδομένων. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑ των Κάτω Χωρών να αναδιατυπώσει
την εν λόγω απαίτηση, σε συμμόρφωση προς τις κατευθυντήριες γραμμές.

20. Επιπλέον, όσον αφορά το υποτμήμα 1.3.1, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑ των Κάτω Χωρών να
συμπεριλάβει αναφορά στους τεχνικούς πόρους που είναι αναγκαίοι για την αποτελεσματική
εκτέλεση των καθηκόντων του φορέα παρακολούθησης.

21. Το υποτμήμα 1.3.3 (στο τμήμα για την «οργανωτική ανεξαρτησία») αναφέρεται στη χρήση
υπεργολάβων εκ μέρους του φορέα παρακολούθησης. 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. Παρότι
το ΕΣΠΔ αναγνωρίζει ότι τα παραδείγματα που παρατίθενται στο εν λόγω υποτμήμα κινούνται προς
αυτήν την κατεύθυνση, συνιστά στην ΕΑ των Κάτω Χωρών να διευκρινίσει ρητώς την εν λόγω
απαίτηση στο σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης.

22. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι, σύμφωνα με το υποτμήμα 1.3.3 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της
ΕΑ των Κάτω Χωρών, κατά τη χρήση υπεργολάβων στο πλαίσιο διαδικασιών που σχετίζονται με
δραστηριότητες παρακολούθησης, στα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία καταδεικνύεται ότι η χρήση
των υπεργολάβων δεν καταργεί ούτε μειώνει την ευθύνη του φορέα παρακολούθησης μπορούν να
περιλαμβάνονται «γραπτές συμβάσεις ή συμφωνίες για τον καθορισμό, για παράδειγμα, των
ευθυνών, της εμπιστευτικότητας, του τύπου των δεδομένων που θα τηρούνται και για τη θέσπιση
απαίτησης για την ασφάλεια των δεδομένων», καθώς και τεκμηριωμένη σαφή διαδικασία
υπεργολαβίας. Το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑ των Κάτω Χωρών 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 όσον αφορά την
προστασία των δεδομένων.

23. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι το υποτμήμα 1.4.1 στο τμήμα για τη «λογοδοσία» αφορά περισσότερο τις
νομικές διαδικασίες και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων (δηλαδή, το τμήμα 1.1) παρά τη
λογοδοσία. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑ των Κάτω Χωρών να προβεί σε κατάλληλη
τροποποίηση του κειμένου.

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΣΙΑ
24. Αναφορικά με την απαίτηση διαπίστευσης που σχετίζεται με την εμπειρογνωσία του φορέα

παρακολούθησης (τμήμα 2 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑ των Κάτω Χωρών), το ΕΣΠΔ
αναγνωρίζει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θέτουν ψηλά τον πήχη με την απαίτηση οι φορείς
παρακολούθησης να διαθέτουν σε βάθος κατανόηση των ζητημάτων προστασίας δεδομένων. Ως εκ
τούτου, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑ των Κάτω Χωρών να τροποποιήσει αναλόγως τη σχετική απαίτηση
του υποτμήματος 2.2.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ
25. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι το σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑ των Κάτω Χωρών αναφέρεται δύο

φορές στον «αριθμό των μελών του κώδικα». Πιο συγκεκριμένα, στην τρίτη παράγραφο του
υποτμήματος για τις «επεξηγηματικές σημειώσεις» του τμήματος 3 σχετικά με τις καθορισμένες
διαδικασίες και δομές, ο αριθμός των μελών του κώδικα αναφέρεται ως παράγοντας που πρέπει να
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λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο των διαδικασιών παρακολούθησης. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει επίσης ότι
γίνεται η ίδια αναφορά στον «αριθμό των μελών του κώδικα» στις απαιτήσεις3.2. Δεδομένου ότι ο
αριθμός των μελών του κώδικα ενδέχεται να μην είναι γνωστός κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης
διαπίστευσης εκ μέρους του φορέα παρακολούθησης και ότι μπορεί να μεταβληθεί σημαντικά αφού
χορηγηθεί η διαπίστευση, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ των Κάτω Χωρών να συμπεριλάβει, και στις δύο
προαναφερόμενες θέσεις, κατάλληλες αναφορές στον «αναμενόμενο αριθμό και το μέγεθος των
μελών του κώδικα», ώστε να εναρμονιστεί το κείμενο με τις κατευθυντήριες γραμμές και να δοθεί η
δυνατότητα περισσότερης ευελιξίας.

26. Επιπλέον, στο ίδιο υποτμήμα, αναφέρεται (στην τελευταία παράγραφο) ότι «ο φορέας
παρακολούθησης επιβάλλει τις κυρώσεις κατά τα οριζόμενα στον κώδικα δεοντολογίας». Κάνοντας
αναφορά μόνο στις κυρώσεις, αυτή η επεξηγηματική σημείωση φαίνεται να περιορίζει το περιθώριο
ελιγμών του φορέα παρακολούθησης όσον αφορά το είδος των μέτρων που μπορεί να εφαρμόσει.
Το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι η διατύπωση θα ήταν περισσότερο ολοκληρωμένη εάν περιλάμβανε επίσης
αναφορά σε διορθωτικά μέτρα, και ενθαρρύνει την ΕΑ των Κάτω Χωρών να προσθέσει την
προτεινόμενη αναφορά στην επεξηγηματική σημείωση.

27. Όσον αφορά τις καθορισμένες διαδικασίες και δομές (τμήμα 3 του σχεδίου απαιτήσεων
διαπίστευσης της ΕΑ των Κάτω Χωρών), 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.
Ειδικότερα, 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. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ των Κάτω Χωρών να αναπτύξει
περαιτέρω τις εν λόγω απαιτήσεις και να προσθέσει παραδείγματα των προαναφερόμενων
διαδικασιών (όπως διαδικασίες για την παροχή σχεδίων ελέγχου που πρέπει να διεξαχθούν εντός
καθορισμένου χρονικού διαστήματος και βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων).

ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ
28. Όσον αφορά τη διαδικασία χειρισμού καταγγελιών, το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι στην επεξηγηματική

σημείωση (τμήμα 4 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑ των Κάτω Χωρών) ορίζεται ότι «το
προσωπικό οφείλει να επιδεικνύει επάρκεια γνώσεων και αμεροληψία». Το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι το
επίπεδο γνώσεων που απαιτείται για τον χειρισμό καταγγελιών θα είναι καλύτερα κατανοητό εάν η
ΕΑ των Κάτω Χωρών αναφέρεται σε «κατάλληλες γνώσεις» με ορισμό της σημασίας τους και, ως εκ
τούτου, ενθαρρύνει την ΕΑ των Κάτω Χωρών να ενεργήσει αναλόγως.

29. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι στο υποτμήμα 4.1 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑ των Κάτω
Χωρών αναφορικά με τις καταγγελίες εναντίον μελών του κώδικα, αναφέρεται ότι «ο φορέας
παρακολούθησης οφείλει να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη σαφούς πλαισίου για
διαδικασία χειρισμού καταγγελιών και λήψης αποφάσεων η οποία είναι διαθέσιμη στο κοινό,
προσβάσιμη και εύκολα κατανοητή». Το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑ των Κάτω Χωρών να λάβει υπόψη
της πρακτικά παραδείγματα για τη διαδικασία χειρισμού καταγγελιών, όπως, για παράδειγμα, ότι ο
φορέας παρακολούθησης θα πρέπει να καθορίσει διαδικασία για την παραλαβή, τη διαχείριση και
τη διεκπεραίωση καταγγελιών, η οποία με τη σειρά της πρέπει να είναι διαθέσιμη στο κοινό και
εύκολα προσβάσιμη.



10
Εκδόθηκε

30. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι στο υποτμήμα 4.4 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑ των Κάτω
Χωρών αναφέρεται πως ο φορέας παρακολούθησης θα πρέπει να ενημερώνει την ΕΑ για τα μέτρα
που λαμβάνονται και την αιτιολογία τυχόν παραβιάσεων που οδηγούν στην αναστολή ή στον
αποκλεισμό του μέλους του κώδικα. Ωστόσο, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ των Κάτω Χωρών να
συμπεριλάβει επίσης την κοινοποίηση προς τα μέλη του κώδικα και προς τον ιδιοκτήτη του κώδικα
ως ρητές απαιτήσεις, σε συμμόρφωση προς τις κατευθυντήριες γραμμές.

31. Αναφορικά με το τμήμα 4.6 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑ των Κάτω Χωρών, το ΕΣΠΔ
επισημαίνει ότι οι αποφάσεις του φορέα παρακολούθησης πρέπει να είναι διαθέσιμες στο κοινό
σύμφωνα με τη διαδικασία του για τον χειρισμό καταγγελιών, ενώ οι πληροφορίες αυτές θα
μπορούσαν να περιλαμβάνουν —ενδεικτικά— γενικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό και
το είδος των καταγγελιών/παραβιάσεων και τις αποφάσεις / τα διορθωτικά μέτρα που εκδίδονται,
καθώς και πληροφορίες σχετικά με τυχόν κυρώσεις που οδηγούν στην αναστολή ή στον αποκλεισμό
μελών του κώδικα. Με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑ των Κάτω
Χωρών 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.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
32. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι στο τμήμα των «επεξηγηματικών σημειώσεων» της ΕΑ των Κάτω Χωρών όσον

αφορά τιςαπαιτήσεις για μη σύγκρουση συμφερόντων, περιγράφονται ορισμένες δυνητικές πηγές
κινδύνου για την αμεροληψία του φορέα παρακολούθησης. Ωστόσο, το ΕΣΠΔ είναι της άποψης ότι,
για πρακτικούς λόγους, θα μπορούσε να είναι χρήσιμη η παράθεση πιο συγκεκριμένων
παραδειγμάτων περιπτώσεων στις οποίες ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων.
Παράδειγμα κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων θα ήταν η περίπτωση στην οποία το προσωπικό
που διενεργεί ελέγχους ή λαμβάνει αποφάσεις για λογαριασμό του φορέα παρακολούθησης
εργαζόταν παλαιότερα για έναν από τους οργανισμούς που δεσμεύονται από τον κώδικα.
Προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων, θα πρέπει το προσωπικό να υποβάλει
δήλωση συμφερόντων και να ανακατανεμηθούν οι εργασίες. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑ
των Κάτω Χωρών να προσθέσει ορισμένα παραδείγματα στις απαιτήσεις.

33. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι στο τμήμα 5.1 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑ των Κάτω
Χωρών, αναφέρεται ότι «ο φορέας παρακολούθησης οφείλει να διαθέτει τεκμηριωμένη διαδικασία
για τον εντοπισμό, την ανάλυση, την αξιολόγηση, την αντιμετώπιση, την παρακολούθηση και την
καταγραφή σε τακτική βάση τυχόν κινδύνων για την αμεροληψία που απορρέουν από τις
δραστηριότητές του». Το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ των Κάτω Χωρών, σε συμμόρφωση προς τις
κατευθυντήριες γραμμές, να τροποποιήσει την εν λόγω απαίτηση προκειμένου να τονίζεται ρητώς ότι
ο φορέας παρακολούθησης οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια ασυμβίβαστη προς τα καθήκοντα
και τις υποχρεώσεις του.

34. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει επίσης ότι ο φορέας παρακολούθησης, σύμφωνα με το υποτμήμα 5.2 του
σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑ των Κάτω Χωρών, επιλέγει ή διευθύνει και διαχειρίζεται το
προσωπικό του. Το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι η εν λόγω απαίτηση θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με
τις κατευθυντήριες γραμμές με τη ρητή προσθήκη της δυνατότητας το προσωπικό να προέρχεται από
άλλον φορέα, ανεξάρτητο από τον κώδικα. Προς την κατεύθυνση αυτή, ορισμένα παραδείγματα
μπορεί επίσης να φανούν χρήσιμα. Παράδειγμα προσωπικού που διατίθεται από φορέα ανεξάρτητο
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από τον κώδικα είναι το προσωπικό του φορέα παρακολούθησης που έχει προσληφθεί από
ανεξάρτητη εξωτερική εταιρεία, η οποία παρέχει υπηρεσίες πρόσληψης και διαχείρισης ανθρώπινων
πόρων. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑ των Κάτω Χωρών να τροποποιήσει αναλόγως την εν
λόγω απαίτηση.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
35. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι, στο υποτμήμα 7.1 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑ των Κάτω

Χωρών, αναφέρεται ότι «ο φορέας παρακολούθησης οφείλει να συμβάλλει στην επανεξέταση του
κώδικα, όπως απαιτεί ο ιδιοκτήτης του κώδικα, και να διασφαλίζει, ως εκ τούτου, ότι διαθέτει
τεκμηριωμένα σχέδια και διαδικασίες για την επανεξέταση της λειτουργίας του κώδικα προκειμένου
να εξασφαλιστεί ότι ο κώδικας παραμένει επίκαιρος για τα μέλη και εξακολουθεί να ανταποκρίνεται
στην εφαρμογή του ΓΚΠΔ». Σε συμμόρφωση προς τις κατευθυντήριες γραμμές, οι μηχανισμοί
επανεξέτασης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τυχόν μεταβολές στην εφαρμογή και την ερμηνεία
του νόμου ή τυχόν νέες τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν αντίκτυπο στην επεξεργασία δεδομένων
από τα μέλη του κώδικα ή στις διατάξεις του κώδικα. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑ των Κάτω
Χωρών να εμπλουτίσει καταλλήλως την εν λόγω απαίτηση.

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
36. Όσον αφορά το νομικό καθεστώς του φορέα παρακολούθησης, η επεξηγηματική σημείωση της ΕΑ

των Κάτω Χωρών για το εν λόγω τμήμα αναφέρει ότι ο φορέας παρακολούθησης «πρέπει να
αποδείξει ότι διαθέτει επαρκείς οικονομικούς και άλλους πόρους για την εκπλήρωση των
συγκεκριμένων υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων του». Το ΕΣΠΔ εκτιμά ότι η ύπαρξη επαρκών
οικονομικών και άλλων πόρων θα πρέπει να συνοδεύεται από τις απαραίτητες διαδικασίες για τη
διασφάλιση της μακροπρόθεσμης λειτουργίας του κώδικα δεοντολογίας. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ
παροτρύνει την ΕΑ των Κάτω Χωρών να τροποποιήσει την επεξηγηματική σημείωση προσθέτοντας
την ανωτέρω αναφορά στις «διαδικασίες».

37. Επιπλέον, ο ίδιος ο κώδικας δεοντολογίας θα πρέπει να καταδεικνύει ότι η λειτουργία του
μηχανισμού παρακολούθησης του κώδικα είναι βιώσιμη σε βάθος χρόνου, καλύπτοντας τα χειρότερα
δυνατά σενάρια, όπως την περίπτωση κατά την οποία ο φορέας παρακολούθησης δεν θα είναι σε
θέση να επιτελέσει τα καθήκοντα παρακολούθησης. Συναφώς, θα ήταν σκόπιμο να επιβληθεί στον
φορέα παρακολούθησης η υποχρέωση να αποδείξει ότι είναι σε θέση να εφαρμόζει τον μηχανισμό
παρακολούθησης του κώδικα δεοντολογίας για ικανό χρονικό διάστημα. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ συνιστά
στην ΕΑ των Κάτω Χωρών να απαιτήσει ρητώς από τους φορείς παρακολούθησης να αποδεικνύουν
τη συνέχεια της εκτέλεσης των καθηκόντων παρακολούθησης σε βάθος χρόνου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

38. Το σχέδιο απαιτήσεων της εποπτικής αρχής των Κάτω Χωρών για τη διαπίστευση μπορεί να οδηγήσει
σε μη συνεκτική εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τη διαπίστευση των φορέων
παρακολούθησης και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές:

39. Όσον αφορά τις γενικές παρατηρήσεις, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ των Κάτω Χωρών:

1. Να αναφέρει ρητώς ότι σε περίπτωση ουσιωδών αλλαγών στον φορέα παρακολούθησης σε σχέση
με την ικανότητά του να λειτουργεί με ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα, θα διεξάγεται
οπωσδήποτε επανεξέταση του φορέα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι εξακολουθεί να τηρεί τις
απαιτήσεις διαπίστευσης.
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40. Όσον αφορά την ανεξαρτησία, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ των Κάτω Χωρών:

1. Να αναδιατυπώσει την αναφορά της επεξηγηματικής σημείωσης στις «απαιτήσεις
ανεξαρτησίας» ώστε να ευθυγραμμίζεται με τις κατευθυντήριες γραμμές, επισημαίνοντας ότι
η ανεξαρτησία θα πρέπει να αποδεικνύεται και σε σχέση με το επάγγελμα, τον κλάδο ή τον
τομέα στον οποίο εφαρμόζεται ο κώδικας, και να την εντάξει στο τμήμα για τις «απαιτήσεις»·

2. Να διευκρινίσει στην παράγραφο 1.1.2 ότι οι εσωτερικοί φορείς παρακολούθησης μπορούν να
συγκροτηθούν μόνο στο πλαίσιο ιδιοκτήτη κώδικα.

3. Να προσθέσει στο τμήμα 1.3.3 ότι όταν χρησιμοποιούνται υπεργολάβοι, ο φορέας
παρακολούθησης οφείλει να διασφαλίζει την αποτελεσματική παρακολούθηση των υπηρεσιών που
παρέχονται από την αναθέτουσα αρχή.

41. Όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ των Κάτω Χωρών:

1. Να τροποποιήσει την απαίτηση του τμήματος 5.1 προκειμένου να τονίζεται ρητώς ότι ο φορέας
παρακολούθησης οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια ασυμβίβαστη προς τα καθήκοντα και τις
υποχρεώσεις του, σε συμμόρφωση προς τις κατευθυντήριες γραμμές.

42. Όσον αφορά τις καθορισμένες διαδικασίες και δομές, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ των Κάτω Χωρών:

1. να συμπεριλάβει κατάλληλες αναφορές στον «αναμενόμενο αριθμό και το μέγεθος των μελών
του κώδικα» στο υποτμήμα των «επεξηγηματικών σημειώσεων» του τμήματος 3 και στις
απαιτήσεις 3.2, ώστε να εναρμονιστεί το κείμενο με τις κατευθυντήριες γραμμές και να δοθεί η
δυνατότητα για περισσότερη ευελιξία.

2. Να αναπτύξει περαιτέρω στο τμήμα 3 τις διαδικασίες παρακολούθησης της συμμόρφωσης με
τους κώδικες δεοντολογίας και να συμπεριλάβει παραδείγματα των εν λόγω διαδικασιών.

43. Όσον αφορά τον διαφανή χειρισμό καταγγελιών, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ των Κάτω Χωρών:

1. Να συμπεριλάβει στις απαιτήσεις 4.4 ότι στα μέλη του κώδικα και στον ιδιοκτήτη του κώδικα
θα πρέπει να παρέχονται επιπροσθέτως πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται και την
αιτιολογία τυχόν παραβιάσεων που οδηγούν στην αναστολή ή στον αποκλεισμό των μελών του
κώδικα, σε συμμόρφωση προς τις κατευθυντήριες γραμμές.

44. Όσον αφορά το νομικό καθεστώς, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ των Κάτω Χωρών:

1. Να επιβάλει στον φορέα παρακολούθησης την υποχρέωση να αποδείξει ότι είναι σε θέση να
εφαρμόζει τον μηχανισμό παρακολούθησης του κώδικα για ικανό χρονικό διάστημα.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

45. Η παρούσα γνώμη απευθύνεται στην εποπτική αρχή των Κάτω Χωρών και θα δημοσιοποιηθεί
σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 5 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.

46. Σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφοι 7 και 8 του ΓΚΠΔ, η ΕΑ των Κάτω Χωρών, εντός δύο εβδομάδων
από την παραλαβή της γνώμης, ανακοινώνει στον πρόεδρο του ΕΣΠΔ με ηλεκτρονικά μέσα αν 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
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τη σχετική αιτιολογία για την οποία δεν προτίθεται να ακολουθήσει τη γνώμη του, στο σύνολό της ή
εν μέρει.

47. Η ΕΑ των Κάτω Χωρών ανακοινώνει την τελική απόφαση στο ΕΣΠΔ προκειμένου να συμπεριληφθεί
στο μητρώο αποφάσεων που εξετάστηκαν στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας, σύμφωνα με
το άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο κε) του ΓΚΠΔ.

Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Η Πρόεδρος

(Andrea Jelinek)


