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Az Európai Adatvédelmi Testület,

tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános
adatvédelmi rendelet) 63. cikkére, 64. cikke (1) bekezdésének c) pontjára, 64. cikke (3)–
(8) bekezdésére, valamint 41. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az EGT-megállapodásra és különösen annak az EGT Vegyes Bizottság 2018. július 6-i
154/2018 határozatával módosított XI. mellékletére és 37. jegyzőkönyvére1,

tekintettel a Testület 2018. május 25-i eljárási szabályzatának 10. és 22. cikkére,

mivel:

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület (a továbbiakban: a Testület) fő szerepe az általános adatvédelmi
rendelet következetes alkalmazásának biztosítása abban az esetben, ha a felügyeleti hatóság a 41 cikk
értelmében jóvá kívánja hagyni a magatartási kódexnek (a továbbiakban: kódex) való megfelelést
ellenőrző szervezet akkreditálására vonatkozó követelményeket. E vélemény ezért egy harmonizált
megközelítéshez kíván hozzájárulni figyelemmel az adatvédelmi felügyeleti hatóság által kidolgozott
és javasolt követelményekre, amelyek irányadóak a kódexnek való megfelelést ellenőrző szervezetnek
az illetékes felügyeleti hatóság általi akkreditációja során. Habár az általános adatvédelmi rendelet
közvetlenül nem ír elő az akkreditációra vonatkozó egységes követelményeket, az egységességet
ösztönzi. A Testület véleményében ezt a célt az alábbiakkal kívánja elérni: először, arra kéri az illetékes
felügyeleti hatóságokat, hogy az ellenőrző szervezetek akkreditációjára vonatkozó követelményeiket
az általános adatvédelmi rendelet 41. cikkének (2) bekezdése és a Testületnek a 2016/679 rendelet
szerinti magatartási kódexekről és ellenőrző szervezetekről szóló 1/2019. sz. iránymutatása (a
továbbiakban: iránymutatás) alapján, az iránymutatás akkreditációra vonatkozó szakaszában
(12. pont) vázolt nyolc követelmény felhasználásával dolgozzák ki; másodszor, hogy nyújtsanak írásbeli
útmutatást, amelyben megmagyarázzák az akkreditációra vonatkozó követelményeket; végezetül
pedig arra kéri őket, hogy a követelményeket, a harmonizált megközelítés elérése érdekében, ezzel a
véleménnyel összhangban fogadják el.

(2) Az illetékes felügyeleti hatóságok az általános adatvédelmi rendelet 41. cikkére való hivatkozással
a jóváhagyott kódexeknek való megfelelést ellenőrző szervezetek akkreditációjára vonatkozó
követelményeket fogadnak el. Alkalmazniuk kell azonban az egységességi mechanizmust a megfelelő
követelmények meghatározásának lehetővé tétele érdekében, ami biztosítja, hogy az ellenőrző
szervezet a kódexnek való megfelelés ellenőrzését hozzáértő, egységes és független módon végezze
el, ezáltal elősegítve a kódexek Unión belüli megfelelő végrehajtását, ennek eredményeképpen pedig
hozzájárulva az általános adatvédelmi rendelet megfelelő alkalmazásához.

(3) Ahhoz, hogy nem közhatalmi szervre és nem közfeladatot ellátó egyéb szervre vonatkozó kódexet
fogadjanak el, az ellenőrző szervezetet (vagy szervezeteket) a kódexen belül meg kell határozni, és azt

1 Ebben a véleményben az Unióra való hivatkozást az EGT-re történő hivatkozásként kell érteni.
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az illetékes felügyeleti hatóságnak a kódex hatékony ellenőrzésére alkalmas szervezetként
akkreditálnia kell. Az általános adatvédelmi rendelet nem határozza meg az „akkreditáció” fogalmát.
Az általános adatvédelmi rendelet 41. cikkének (2) bekezdése azonban körvonalazza az ellenőrző
szervezet akkreditációjára vonatkozó általános követelményeket. Számos követelménynek kell
megfelelni ahhoz, hogy az ellenőrző szervezetet illetékes felügyeleti hatóság akkreditálja. A
magatartási kódex felelősei kötelesek megmagyarázni és igazolni, hogy a javasolt ellenőrző szervezet
miként teljesíti az általános adatvédelmi rendelet 41. cikkének (2) bekezdésében meghatározott
követelményeket az akkreditáció megszerzése érdekében.

(4) Habár az egységességi mechanizmus hatálya alá tartoznak az ellenőrző szervezetek akkreditációjára
vonatkozó követelmények, az iránymutatásban előirányzott akkreditációra vonatkozó követelmények
kidolgozása során figyelemmel kell lenni a kódex által lefedett ágazatra vagy a kódex egyedi
jellemzőire. Az illetékes felügyeleti hatóságokat az egyes kódexek alkalmazási köre és egyedi jellemzői
vonatkozásában mérlegelési jogkör illeti meg, valamint figyelembe kell venniük a rájuk vonatkozó
releváns jogi szabályozást. A Testület véleményének célja a jelentős ellentmondások elkerülése,
amelyek kihatással lehetnek az ellenőrző szervezetek teljesítményére és következésképpen az
általános adatvédelmi rendelet szerinti magatartási kódexek és az ezeket ellenőrző szervezetek
reputációjára.

(5) E tekintetben a Testület által elfogadott iránymutatás irányzékként fog szolgálni az egységességi
mechanizmussal összefüggésben. Az iránymutatásban a Testület különösen tisztázza, hogy habár
valamely ellenőrző szervezet akkreditálása csak egy konkrét kódexre vonatkozik, az ellenőrző
szervezetet egynél több kódex tekintetében is lehet akkreditálni, feltéve, hogy minden egyes kódex
vonatkozásában teljesíti az akkreditációra vonatkozó követelményeket.

(6) A Testület a véleményét az általános adatvédelmi rendelet – Testület eljárási szabályzata
10. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett – 64. cikkének (3) bekezdése alapján az azt
követő munkanaptól számított nyolc héten belül fogadja el, hogy az elnök és az illetékes felügyeleti
hatóságok úgy határoztak, hogy a dokumentáció hiánytalan. Az ügy összetettségére figyelemmel ez a
határidő az elnök határozatával további hat héttel meghosszabbítható.

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ VÉLEMÉNYT:

A TÉNYÁLLÁS RÖVID ISMERTETÉSE

1. A hollandiai felügyeleti hatóság benyújtotta a Testület részére a magatartási kódexnek való
megfelelést ellenőrző szervezet akkreditációjára vonatkozó követelményeket tartalmazó
határozattervezetét, és a 64. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján annak véleményét kérte az uniós
szintű egységes megközelítés érdekében. A dokumentáció hiánytalanságának megállapításáról
2020. május 28-án született határozat.

ÉRTÉKELÉS

A Testületnek a benyújtott akkreditációs követelmények tervezetére vonatkozó
általános indoklása
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2. A Testülethez véleményezés céljából benyújtott valamennyi, akkreditációra vonatkozó
követelménynek teljeskörűen figyelembe kell vennie az általános adatvédelmi rendelet 41. cikkének
(2) bekezdésében foglalt feltételeket, és összhangban kell állnia a Testület által az iránymutatás
akkreditációra vonatkozó szakaszában (12. pont, 21–25. oldal) ismertetett nyolc területtel. A Testület
véleményének célja, hogy a benyújtott tervezet tekintetében biztosítsa az egységességet és az
általános adatvédelmi rendelet 41. cikke (2) bekezdésének helyes alkalmazását.

3. Ez azt jelenti, hogy a kódexeknek való megfelelést ellenőrző szervezetek akkreditációjára vonatkozó
követelményeknek az általános adatvédelmi rendelet 41. cikkének (3) bekezdése és 57. cikke
(1) bekezdésének p) pontja szerinti kidolgozása során valamennyi felügyeleti hatóságnak az
iránymutatásban előirányzott ezen alapvető követelményeket kell figyelembe vennie, a Testület pedig
javasolhatja a felügyeleti hatóságoknak, hogy a tervezeteiket ennek megfelelően módosítsák az
egységesség biztosítása érdekében.

4. A nem közhatalmi szervekre és nem közfeladatot ellátó egyéb szervekre vonatkozó valamennyi kódex
tekintetében elvárás, hogy rendelkezzen akkreditált ellenőrző szervezettel. Az általános adatvédelmi
rendelet kifejezetten előírja a felügyeleti hatóságok, a Testület és a Bizottság számára, hogy
„ösztön[özzék] olyan magatartási kódexek kidolgozását, amelyek – a különböző adatkezelő ágazatok
egyedi jellemzőinek, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások sajátos igényeinek
figyelembevételével – segítik [a] rendelet helyes alkalmazását” (az általános adatvédelmi rendelet
40. cikkének (1) bekezdése). Ezért a Testület tisztában van vele, hogy a követelményeknek különböző
típusú kódexek vonatkozásában is működniük kell, azoknak eltérő méretű ágazatokra is
alkalmazhatónak kell lenniük, változatos érdekeket kell szolgálniuk, és különböző szintű kockázattal
járó adatkezelési tevékenységeket kell lefedniük.

5. A Testület bizonyos területeken azzal fogja támogatni harmonizált követelmények kidolgozását, hogy
a felügyeleti hatóságot kizárólag pontosítás céljából megadott példák figyelembevételére ösztönzi.

6. Ha ez a vélemény nem tér ki valamely egyedi követelményre, az azt jelenti, hogy a Testület nem kér
további intézkedést a holland felügyeleti hatóságtól.

7. E vélemény nincsen kihatással a holland felügyeleti hatóság által előterjesztett olyan elemekre,
amelyek kívül esnek az általános adatvédelmi rendelet 41. cikke (2) bekezdésének alkalmazási körén,
mint például a nemzeti jogszabályokra való hivatkozások. A Testület mindazonáltal megjegyzi, hogy a
nemzeti jogszabályoknak adott esetben összhangban kell állniuk az általános adatvédelmi rendelettel.

A magatartási kódexeknek való megfelelést ellenőrző szervezetekre vonatkozó
hollandiai akkreditációs követelmények elemzése

8. Figyelemmel arra, hogy:

a. az általános adatvédelmi rendelet 41. cikkének (2) bekezdése felsorolja azokat az akkreditációs
területeket, amelyekkel az ellenőrző szervezetnek az akkreditációja érdekében foglalkoznia
kell;

b. az általános adatvédelmi rendelet 41. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy valamennyi kódex
(kivéve azokat, amelyek a 41. cikk (6) bekezdése szerint közhatalmi szervekre vonatkoznak)
rendelkezzen akkreditált ellenőrző szervezettel; és

c. az általános adatvédelmi rendelet 57. cikke (1) bekezdésének p) és q) pontja előírja, hogy az
illetékes felügyeleti hatóság köteles meghatározni és közzétenni az ellenőrző szervezet
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akkreditációjára vonatkozó követelményeket, valamint elvégezni a magatartási kódexnek való
megfelelést ellenőrző szervezet akkreditációját.

a Testület véleménye a következő:

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK
9. A Testület megjegyzi, hogy az akkreditációs követelmények tervezetéhez fűzött általános

megjegyzések szerint a holland felügyeleti hatóság fenntartja a jogot arra, hogy kockázatalapú
felülvizsgálatot végezzen az ellenőrző szervezetre vonatkozóan annak biztosítása érdekében, hogy a
szervezet továbbra is megfelel az akkreditációs követelményeknek, mivel ilyen felülvizsgálatra többek
között az alábbiak okán kerülhet sor: a magatartási kódex módosítása, az ellenőrző szervezetben
végbemenő jelentős változások, valamint ha az ellenőrző szervezet nem látja el ellenőrzési feladatait.
A Testület üdvözli az akkreditációs követelményeknek a holland felügyeleti hatóság általi,
kockázatalapú újraértékelésére vonatkozó rendelkezést az általános adatvédelmi rendeletnek való
megfelelés biztosítása érdekében. Az egyértelműség és az átláthatóság érdekében azonban a Testület
annak kifejezett rögzítését ajánlja a holland felügyeleti hatóságnak, hogy amennyiben az ellenőrző
szervezetben az annak független és hatékony működési képességével kapcsolatos, jelentős változások
következnek be, minden esetben ilyen felülvizsgálatra kerül sor.

10. A Testület arra ösztönzi a holland felügyeleti hatóságot, hogy az akkreditációs követelmények
tervezetében vagy a követelményekhez fűzött kiegészítő iránymutatásban szerepeltessen néhány, az
akkreditáció kérelmezésekor a kérelmezők által benyújtandó információkra vagy dokumentumokra
vonatkozó példát.

FÜGGETLENSÉG
11. A Testület megjegyzi, hogy a holland felügyeleti hatóság függetlenségi követelményekhez fűzött

magyarázó megjegyzéseit tartalmazó szakasz „a magatartási kódex felelőseitől, illetve a kódexet

alkalmazó szervezetektől” való függetlenségre vonatkozik. Ahogyan az iránymutatás is megfogalmazza,
az adott szervezet függetlenségét a kódex hatálya alá tartozó szakma, iparág, illetve ágazat
vonatkozásában is igazolni kell (63. bekezdés). A Testület ezért azt ajánlja, hogy a holland felügyeleti
hatóság az iránymutatásokkal összhangban fogalmazza át ezt a hivatkozást, és illessze be azt a
„követelmények” szakaszba annak egyértelművé tétele érdekében, hogy az önmagában egy
követelményt alkot.

12. A Testület megjegyzi, hogy a holland felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezete
1.1. pontjának első bekezdése jobban illeszkedik a vonatkozó „Magyarázó megjegyzések” szakaszba. A
Testület ezért arra ösztönzi a holland felügyeleti hatóságot, hogy az érintett bekezdést ennek
megfelelően helyezze át.

13. A Testület üdvözli azt a követelményt, miszerint az ellenőrző szervezet jogi szerkezetének – többek
között tulajdonosi szerkezetének – óvnia kell az ellenőrző szervezetet a külső befolyástól (a holland
felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 1.1.1. alpontja), valamint azt a
rendelkezést is, hogy megfelelő példákat kell szolgáltatni arra vonatkozóan, hogy ez hogyan
bizonyítható. A Testület ugyanakkor annak egyértelműsítésére ösztönzi a holland felügyeleti
hatóságot, hogy ezt a külső befolyást a magatartási kódex felelősei és a kódexet alkalmazó szervezetek
tekintetében kell figyelembe venni. A vonatkozó példákat illetően a Testület arra ösztönzi a holland
felügyeleti hatóságot, hogy pontosítsa az „alapító okirat” fogalmát, illetve, hogy releváns példaként
rögzítse, hogy az ellenőrző szervezet megbízatásának időtartamát, illetve lejáratát olyan módon kell
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meghatározni, hogy az meggátolja a megújítástól való túlzott függőség vagy a kinevezés elvesztésétől
való félelem olyan mértékét, amely az ellenőrző feladatok ellenőrző szervezet általi elvégzésének
függetlenségére negatív hatást gyakorol.

14. A Testület továbbá úgy véli, hogy belső ellenőrző szervezeteket kizárólag a kódexet alkotó szervezeten
belül lehet létrehozni. A Testület ezért azt ajánlja, hogy ez az akkreditációs követelmények
tervezetének szövegében, az 1.1.2. alpontban is kerüljön pontosításra, illetve feltüntetésre – pl. a
„például” szó helyett a „különösen” kifejezés alkalmazásával.

15. A holland felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 1.1.3. alpontja kimondja, hogy
„az ellenőrző szervezetnek bizonyítania kell szervezeti függetlenségét – a belső ellenőrző szervezetek
adott esetben például különböző logókat vagy neveket használhatnak”. A Tanács üdvözli ezt a példát,
ugyanakkor – különösen a belső ellenőrző szervek tekintetében – arra ösztönzi a holland felügyeleti
hatóságot, hogy konkrétabb példákkal, pl. információs korlátokkal és elkülönülő jelentéstételi
struktúrákkal szemléltesse a belső ellenőrző szervezet szervezeti függetlenségének bizonyítékait.

16. Ami a jogállást és a döntéshozatali folyamatot illeti (a holland felügyeleti hatóság akkreditációs
követelményei tervezetének 1.1. pontja), a Testület tudomásul veszi az ellenőrző szervezet kódexet
alkalmazó szervezetekkel szembeni pártatlanságát. A Testület azonban úgy véli, hogy ezeket a
követelményeket tovább kell pontosítani, különös tekintettel az ellenőrző szervezet és a kódexet
alkotó szervezet, illetve a kódexet alkalmazó szervezetek között esetlegesen fennálló jogi és gazdasági
kapcsolatokra, valamint a kódex hatálya alá tartozó szakma, iparág és ágazat vonatkozásában. Ebből
kifolyólag a Testület arra ösztönzi a holland felügyeleti hatóságot, hogy ennek megfelelően módosítsa
ezt a pontot.

17. A Testület továbbá úgy véli, hogy a pénzügyi függetlenségre vonatkozó szakasznak (a holland
felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 1.2. pontja) ki kell térnie azokra a
peremfeltételekre, amelyek meghatározzák a pénzügyi függetlenségre és az elegendő forrásra
vonatkozó konkrét követelményeket. Ezek közé tartozik a kódexet alkalmazó szervezetek (mint
ellenőrzött szervezetek) száma, mérete és összetettsége, (a kódex hatálya alá tartozó) tevékenységeik
jellege és köre, valamint az adatkezelési művelet(ek)hez kapcsolódó kockázat(ok). Ezért a Testület arra
ösztönzi a holland felügyeleti hatóságot, hogy ennek megfelelően fogalmazza át a követelményeket.

18. A Testület továbbá úgy véli, hogy a pénzügyi követelmények (1.2. pont) szempontjából előnyös lenne
néhány, az ellenőrző szervezet pénzügyi függetlenségére vonatkozó példa bemutatása annak
kiemelése érdekében, hogy az ellenőrző szervezet miként tudja bizonyítani, hogy a pénzügyi támogatás
megszerzésének módja nem befolyásolja hátrányosan a függetlenségét (1.2.2. alpont). Az ellenőrző
szervezet például nem tekinthető pénzügyileg függetlennek, amennyiben a pénzügyi támogatására
vonatkozó szabályok lehetővé teszik a kódexet alkalmazó valamely szervezet számára – amely az
ellenőrző szervezet vizsgálata alatt áll –, hogy az ellenőrző szervezet esetleges szankciójának elkerülése
érdekében felhagyjon a szervezetnek járó pénzügyi hozzájárulás fizetésével. A Testület olyan példák
ismertetésére ösztönzi a holland felügyeleti hatóságot, amelyek bemutatják, hogy az ellenőrző
szervezet miként szolgáltathat ilyen bizonyítékokat.

19. A Testület üdvözli a holland felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének
1.3.1. alpontjában szereplő rendelkezést, amely szerint „az ellenőrző szervezetnek bizonyítania kell,
hogy rendelkezik a feladatai hatékony ellátásához szükséges megfelelő erőforrásokkal és
személyzettel”. Az iránymutatás azonban további pontosítást is megfogalmaz erre vonatkozóan,
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rögzítve, hogy a forrásoknak a kódexet alkalmazó szervezetek várható számával és méretével, valamint
a vonatkozó adatkezelés összetettségével, illetve kockázati szintjével arányosnak kell lennie. A Testület
ezért arra ösztönzi a holland felügyeleti hatóságot, hogy az iránymutatással összhangban fogalmazza
át ezt a követelményt.

20. A Testület az 1.3.1. alpont vonatkozásában továbbá arra ösztönzi a holland felügyeleti hatóságot, hogy
illesszen be egy, az ellenőrző szervezet feladatainak hatékony ellátásához szükséges technikai
erőforrásokra való hivatkozást is.

21. Az 1.3.3. alpont (a „szervezeti függetlenség” szakaszon belül) az alvállalkozók ellenőrző szervezet általi
igénybevételére vonatkozik. A Testület úgy véli, hogy az ellenőrző szervezetnek alvállalkozók
igénybevétele esetén is biztosítania kell a szerződő fél által nyújtott szolgáltatások hatékony
ellenőrzését. Habár a Testület megállapítja, hogy az ebben az alpontban ismertetett példák ebbe az
irányba mutatnak, azt ajánlja a holland felügyeleti hatóságnak, hogy tegye ezt a követelményt
kifejezetten egyértelművé az akkreditációs követelmények tervezetében.

22. A Testület megjegyzi, hogy a holland felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének
1.3.3. alpontja szerint, amennyiben az ellenőrzési tevékenységekkel kapcsolatos folyamatokhoz
alvállalkozókat vesznek igénybe, az annak igazolására szolgáló bizonyítékok, hogy az alvállalkozók
igénybevétele nem szünteti meg vagy nem csökkenti az ellenőrző szervezet felelősségét, közé
tartozhatnak például „azok az írásbeli szerződések vagy megállapodások, amelyek rögzítik például a
felelősségi köröket, a titoktartást, a tárolandó adatok típusait, valamint az adatok biztonságos
tárolásának követelményét”, illetve az alvállalkozók igényvételére irányuló egyértelmű, dokumentált
eljárás. A Testület arra ösztönzi a holland felügyeleti hatóságot, hogy fogalmazza át a szöveget annak
érdekében, hogy az tartalmazza az ilyen szerződések megszüntetésével kapcsolatos követelményeket,
különösen annak biztosítása érdekében, hogy az alvállalkozók teljesítsék adatvédelmi
kötelezettségeiket.

23. A Testület megjegyzi, hogy az „elszámoltathatóságról” szóló szakasz 1.4.1. alpontja inkább a jogi és
döntéshozatali eljárásokhoz kapcsolódik (azaz az 1.1. ponthoz), mintsem az elszámoltathatósághoz. A
Testület ezért arra ösztönzi a holland felügyeleti hatóságot, hogy végezze el a szöveg megfelelő
módosítását.

SZAKÉRTELEM
24. Az ellenőrző szervezet szakértelmére vonatkozó akkreditációs követelményt illetően (a holland

felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 2. pontja), a Testület elismeri, hogy az
iránymutatás magas szintű követelményeket ír elő, amelyek megkövetelik, hogy az ellenőrző
szervezetek mélyreható ismeretekkel rendelkezzenek az adatvédelmi kérdéseket illetően. A Testület
ezért arra ösztönzi a holland felügyeleti hatóságot, hogy ennek megfelelően módosítsa a 2.2. alpont
vonatkozó követelményét.

LÉTREHOZOTT ELJÁRÁSOK ÉS STRUKTÚRÁK
25. A Testület megállapítja, hogy a holland felügyeleti hatóság akkreditációs követelményeinek tervezete

két alkalommal hivatkozik „a kódexet alkalmazó szervezetek számára”. Konkrétabban, a 3., létrehozott
eljárásokról és struktúrákról szóló pont „magyarázó megjegyzések” alpontjának 3. bekezdésében a
kódexet alkalmazó szervezetek száma mint az ellenőrzési eljárások által figyelembe veendő tényező
került említésre. A Testület egyúttal megjegyzi, hogy a „kódexet alkalmazó szervezetek számára”
történő hivatkozás a követelmények részben is szerepel.
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3.2. Amennyiben a kódexet alkalmazó szervezetek száma az ellenőrző szervezet akkreditáció iránti
kérelme benyújtásának időpontjában esetlegesen még nem ismert, és ez a sikeres akkreditálást
követően jelentősen változhat, a Testület azt ajánlja a holland felügyeleti hatóságnak, hogy mindkét
fentebb említett szakaszba illesszen bele megfelelő hivatkozásokat „a kódexet alkalmazó szervezetek
várható száma és mérete” vonatkozásában annak érdekében, hogy a szöveget összehangolja az
iránymutatással, valamint,
hogy nagyobb rugalmasságot tegyen lehetővé.

26. Ezen túlmenően ugyanezen alpont (az utolsó bekezdés) kimondja, hogy „az ellenőrző szervezetnek a
magatartási kódexben meghatározott szankciókat kell alkalmaznia”. A kizárólag a szankciókra való
hivatkozással ez a magyarázó megjegyzés korlátozni látszik az ellenőrző szervezet mozgásterét az
alkalmazható intézkedésekkel kapcsolatban. A Testület úgy véli, hogy egy átfogóbb megfogalmazásban
a korrekciós intézkedések is említésre kerülnének, és arra ösztönzi a holland felügyeleti hatóságot,
hogy a magyarázó megjegyzést egészítse ki a javasolt hivatkozással.

27. A létrehozott eljárásokat és struktúrákat illetően (a holland felügyeleti hatóság akkreditációs
követelményei tervezetének 3. pontja) a Testület úgy véli, hogy a magatartási kódexeknek való
megfelelés ellenőrzésére szolgáló eljárásoknak kellően konkrétnak kell lenniük ahhoz, hogy biztosítsák
a kódexet ellenőrző szervezetek kötelezettségeinek következetes alkalmazását. Különösen fontos,
hogy az ellenőrző szervezetnek bizonyítékkal kell szolgálnia a kódexet alkalmazók megfelelőségének –
egyértelmű időkereten belüli – ellenőrzésére szolgáló előzetes, ad hoc és rendszeres eljárásokról,
valamint a kódexhez való csatlakozást megelőzően ellenőriznie kell a csatlakozók alkalmasságát. A
Testület ezért azt ajánlja, hogy a holland felügyeleti hatóság fejlessze tovább ezeket a
követelményeket, és egészítse ki őket a fenti eljárásokra vonatkozó példákkal (például olyan
audittervekre irányuló eljárásokkal, amelyeket meghatározott időszakon belül és előre meghatározott
kritériumok alapján kell elvégezni).

ÁTLÁTHATÓ PANASZKEZELÉS
28. A panaszkezelési eljárást illetően a Testület megjegyzi, hogy a magyarázó megjegyzés (a holland

felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 4. pontja) kimondja, miszerint „a
személyzetet megfelelő tudás és pártatlanság jellemzi”. A Testület úgy véli, hogy a panaszok
kezeléséhez szükséges ismeretek szintjét jobban kifejezné, ha a holland felügyeleti hatóság a
jelentésének meghatározásaként „megfelelő ismeretekre” utalna, és ezért erre ösztönzi a holland
felügyeleti hatóságot.

29. A Testület megjegyzi, hogy a holland felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének
4.1. alpontja a kódexet alkalmazó szervezetekkel szembeni panaszok tekintetében kimondja, hogy „az
ellenőrző szervezetnek bizonyítékot kell szolgáltatnia egy nyilvánosan elérhető, hozzáférhető és
könnyen érthető panaszkezelési és döntéshozatali eljárás egyértelmű keretének meglétére
vonatkozóan”. A Testület arra ösztönzi a holland felügyeleti hatóságot, hogy foglalkozzon a
panaszkezelési eljárás folyamatának gyakorlati példáival, például azzal, hogy az ellenőrző szervezetnek
fel kell vázolnia egy, a panaszok fogadására, kezelésére és feldolgozására szolgáló eljárást, amelynek
egyúttal nyilvánosan elérhetőnek és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

30. A Testület megállapítja, hogy a holland felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének
4.4. alpontja kimondja, miszerint az ellenőrző szervezetnek tájékoztatnia kell a felügyeleti hatóságot a
meghozott intézkedésekről és a kódexet alkalmazó szervezetek felfüggesztéséhez vagy kizárásához
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vezető jogsértések igazolásáról. A Testület ugyanakkor azt ajánlja a holland felügyeleti hatóságnak,
hogy az iránymutatásokkal összhangban, kifejezett követelményként rögzítse a kódexet alkotó
szervezetek és a kódexet alkalmazó szervezetek értesítését is.

31. A holland felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezete 4.6. pontjának vonatkozásában a
Testület megjegyzi, hogy az ellenőrző szervezet határozatait a panaszkezelési eljárással összhangban
nyilvánosan elérhetővé kell tenni, és ezek az információk többek között magukban foglalhatják a
panaszok/jogsértések számára és típusára, valamint a hozott határozatokra/korrekciós intézkedésekre
vonatkozó általános statisztikai adatokat, és tartalmazniuk kell a kódexet alkalmazó szervezetek
felfüggesztéséhez vagy kizárásához vezető szankciókra vonatkozó információkat is. A nemzeti
jogszabályok sérelme nélkül a Testület arra ösztönzi a holland felügyeleti hatóságot, hogy e
követelményt módosítsa oly módon, hogy a határozatokat akkor kelljen közzé tenni, ha azok ismételt
és/vagy súlyos jogsértésekre vonatkoznak, például azokra, amelyek az érintett adatkezelő vagy
adatfeldolgozó felfüggesztéséhez vagy kizárásához vezethetnek, egyéb esetben pedig a határozatok
összefoglalóinak vagy a statisztikai adatoknak a közzétételé is megfelelőnek minősüljön.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
32. A Testület tudomásul veszi, hogy a holland felügyeleti hatóságnak az összeférhetetlenség kizárásával

kapcsolatos követelményekhez fűzött „magyarázó megjegyzéseiben” ismertetésre kerül az ellenőrző
szervezet pártatlanságát veszélyeztető kockázatok néhány lehetséges forrása. A Testület szerint
azonban – gyakorlati okokból – hasznos lehet konkrétabb példákat felhozni az olyan esetekre,
amelyekben összeférhetetlenségre kerülhet sor. Ilyen összeférhetetlenségi helyzet lehet például, ha
az ellenőrző szervezet nevében auditokat végző vagy döntést hozó személyzet korábban valamely
kódexet alkalmazó szervezetnél dolgozott. Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében a
személyzetnek nyilatkoznia kell érdekeltségéről, a munkavégzés pedig átcsoportosításra kerül. A
Testület ezért arra ösztönzi a holland felügyeleti hatóságot, hogy ismertessen néhány példát a
követelményekben.

33. A Testület megjegyzi, hogy a holland felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének
5.1. pontja kimondja, miszerint „az ellenőrző szervezetnek dokumentált eljárással kell rendelkeznie a
tevékenységeiből eredő, a pártatlanságot fenyegető kockázatok folyamatos azonosítására,
elemzésére, értékelésére, kezelésére, nyomon követésére és dokumentálására vonatkozóan”. A
Testület azt ajánlja a holland felügyeleti hatóságnak, hogy az iránymutatással összhangban módosítsa
ezt a követelményt annak kifejezett hangsúlyozása érdekében, hogy az ellenőrző szervezetnek
tartózkodnia kell minden, a feladataival és kötelességeivel össze nem egyeztethető fellépéstől.

34. A Testület azt is megjegyzi, hogy a holland felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei
tervezetének 5.2. alpontja értelmében az ellenőrző szervezet köteles megválasztani, illetve irányítani
és igazgatni a személyzetét. A Testület úgy véli, hogy ezt a követelményt össze kell hangolni az
iránymutatásokkal, kifejezetten kiegészítve azt azzal a lehetőséggel, hogy az alkalmazottakat a
kódextől független, más szervezet is biztosíthatja. Ebben a vonatkozásban néhány példa ismertetése
is hasznos lehet. A kódextől független szervezet által biztosított személyzetre példa lehet az ellenőrző
szervezet olyan személyzete, amelyet egy toborzással és emberi erőforrásokkal kapcsolatos
szolgáltatásokat nyújtó, független, külső vállalat toborzott. A Testület ezért arra ösztönzi a holland
felügyeleti hatóságot, hogy a követelményt ennek megfelelően módosítsa.
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FELÜLVIZSGÁLATI MECHANIZMUSOK
35. A Testület megállapítja, hogy a holland felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének

7.1. alpontja kimondja, miszerint „az ellenőrző szervezet hozzájárul a kódexnek a kódexet alkotó
szervezet által előírt felülvizsgálatához, és ezért gondoskodnia kell arról, hogy dokumentált tervekkel
és eljárásokkal rendelkezzen a kódex működésének felülvizsgálatához annak biztosítása érdekében,
hogy a kódex továbbra is releváns maradjon a kódexet alkalmazók számára, és továbbra is megfeleljen
az általános adatvédelmi rendelet alkalmazásának”. A felülvizsgálati mechanizmusoknak az
iránymutatásokkal összhangban figyelembe kell venniük a jogszabályok alkalmazása és értelmezése
tekintetében bekövetkezett változásokat, illetve az olyan új technológiai fejlesztéseket, amelyek
hatással vannak a kódex tagjai által végzett adatkezelésre vagy a kódex rendelkezéseire. A Testület
ezért arra ösztönzi a holland felügyeleti hatóságot, hogy az érintett követelményt ennek megfelelően
bővítse.

JOGÁLLÁS
36. Az ellenőrző szervezet jogállását illetően a holland felügyeleti hatóság e ponthoz fűzött magyarázó

megjegyzése rögzíti, hogy az ellenőrző szervezetnek „bizonyítania kell, hogy elegendő pénzügyi és
egyéb forrás áll rendelkezésére konkrét feladatainak és kötelezettségeinek teljesítéséhez”. A Tanács
úgy véli, hogy a magatartási kódex hosszú távú működésének biztosításához az elegendő pénzügyi és
egyéb erőforrásoknak a megfelelő eljárásokkal kell párosulniuk. A Testület ezért arra ösztönzi a holland
felügyeleti hatóságot, hogy módosítsa a magyarázó megjegyzést, és a fentieknek megfelelően
egészítse ki azt az „eljárásokra” való utalással.

37. Ezenkívül magának a magatartási kódexnek is igazolnia kell, hogy a kódex ellenőrzési
mechanizmusának működése hosszú távon fenntartható, és kiterjed a legrosszabb esetek
forgatókönyvére is, így például arra, ha az ellenőrző szervezet nem tudja ellátni ellenőrzési feladatát.
Ebben a tekintetben tanácsos lenne előírni az ellenőrző szervezet számára annak bizonyítását, hogy
képes megfelelő időn keresztül működtetni a magatartási kódex ellenőrző mechanizmusát. A Testület
ezért azt ajánlja a holland felügyeleti hatóságnak, hogy kifejezetten írja elő az ellenőrző szervezetek
számára az ellenőrzési feladatkör időbeli folytonosságának bizonyítását.

KÖVETKEZTETÉSEK/AJÁNLÁSOK

38. A holland felügyeleti hatóság akkreditációs követelményeinek tervezete az ellenőrző szervezetek
akkreditációjának nem egységes alkalmazásához vezethet, ezért a következő módosításokra van
szükség:

39. Az általános észrevételek tekintetében a Testület azt ajánlja hogy a holland felügyeleti hatóság:

1. Kifejezetten rögzítse, hogy amennyiben az ellenőrző szervezetben az annak független és hatékony
működési képességével kapcsolatos, jelentős változások következnek be, minden esetben sor kerül
egy olyan felülvizsgálatra, amely biztosítja, hogy a szervezet továbbra is megfelel az akkreditációs
követelményeknek.

40. A függetlenség tekintetében a Testület azt ajánlja, hogy a holland felügyeleti hatóság:

1. Fogalmazza át a függetlenségi követelményekre hivatkozó magyarázó megjegyzését oly
módon, hogy az összhangba kerüljön az iránymutatással, rámutatva arra, hogy a függetlenséget
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a kódex hatálya alá tartozó szakma, iparág, illetve ágazat vonatkozásában is igazolni kell, és
illessze be azt a „követelmények” szakaszba;

2. Egyértelműsítse az 1.1.2. bekezdésben, hogy belső ellenőrző szervezeteket kizárólag a kódexet
alkotó szervezeten belül lehet létrehozni.

3. Az 1.3.3. pontot egészítse ki azzal, hogy alvállalkozók igénybevétele esetén az ellenőrző
szervezetnek biztosítania kell a szerződő fél által nyújtott szolgáltatások hatékony ellenőrzését.

41. Az összeférhetetlenség tekintetében a Testület azt ajánlja, hogy a holland felügyeleti hatóság:

1. Módosítsa az 5.1. pontban szereplő követelményt annak kifejezett hangsúlyozása érdekében,
hogy az ellenőrző szervezetnek tartózkodnia kell minden olyan tevékenységtől, amely az
iránymutatással összhangban összeegyeztethetetlen a feladataival és kötelességeivel.

42. A létrehozott eljárások és struktúrák tekintetében a Testület azt ajánlja, hogy a holland felügyeleti
hatóság:

1. A 3. követelmény „magyarázó megjegyzések” alpontjában, valamint a követelmények
3.2. pontjában illesszen be megfelelő hivatkozást „a kódexet alkalmazó szervezetek várható száma és
mérete” vonatkozásában, hogy összhangba hozza a szöveget az iránymutatással, illetve nagyobb
rugalmasságot tegyen lehetővé.

2. A 3. pontban részletezze tovább a magatartási kódexeknek való megfelelés ellenőrzésére
szolgáló eljárásokat, és hozzon fel példákat ezekre az eljárásokra.

43. Az átlátható panaszkezelés tekintetében a Testület azt ajánlja, hogy a holland felügyeleti hatóság:

1. A 4.4. követelménybe foglalja bele, hogy a meghozott intézkedésekről és a kódexet alkalmazó
szervezetek felfüggesztéséhez vagy kizárásához vezető jogsértések igazolásáról a magatartási kódex
felelősei és kódexet alkalmazó szervezetek részére további tájékoztatást kell nyújtani az
iránymutatással összhangban.

44. A jogállás tekintetében a Testület azt ajánlja, hogy a holland felügyeleti hatóság:

1. Írja elő az ellenőrző szervezet számára annak bizonyítását, hogy képes megfelelő időn keresztül
működtetni a kódex felügyeleti mechanizmusát.

ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK

45. A jelen vélemény címzettje a holland felügyeleti hatóság, és azt az általános adatvédelmi rendelet
64. cikke (5) bekezdésének b) pontja alapján hozzák nyilvánosságra.

46. Az általános adatvédelmi rendelet 64. cikkének (7) és (8) bekezdése szerint a holland felügyeleti
hatóság a vélemény kézhezvételét követő két héten belül elektronikus úton tájékoztatja az elnököt
arról, hogy módosítja-e vagy fenntartja-e a határozattervezetet. Ugyanezen határidőn belül a
felügyeleti hatóság megküldi a módosított határozattervezetet, vagy, amennyiben nem kíván a
Testület véleménye alapján eljárni, megadja azokat a releváns indokokat, amelyek miatt egészében
vagy részben nem kíván e vélemény alapján eljárni.



13
Elfogadva

47. A holland felügyeleti hatóság közli a Testülettel jogerős határozatát, hogy azt az általános adatvédelmi
rendelet 70. cikke (1) bekezdésének y) pontjával összhangban szerepeltessék az egységességi
mechanizmus keretében hozott határozatokról vezetett nyilvántartásban.

Az Európai Adatvédelmi Testület nevében

Az Elnök

(Andrea Jelinek)


