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Europeiska dataskyddsstyrelsen har antagit följande yttrande

med beaktande av artiklarna 63, 64.1 c, 64.3–64.8 och 41.3 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av
direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen),

med beaktande av EES-avtalet, särskilt bilaga XI och protokoll 37, ändrat genom gemensamma EES-
kommitténs beslut nr 154/2018 av den 6 juli 20181,

med beaktande av artiklarna 10 och 22 i dess arbetsordning av den 25 maj 2018, och

av följande skäl:

1) Europeiska dataskyddsstyrelsens (nedan kallad styrelsen) viktigaste uppgift är att säkerställa en
enhetlig tillämpning av dataskyddsförordningen när en tillsynsmyndighet avser att godkänna kraven
för ackreditering av ett organ för övervakning av en uppförandekod (nedan kallad kod) i enlighet med
artikel 41. Syftet med detta yttrande är därför att bidra till en harmoniserad utformning av de krav som
en datatillsynsmyndighet ska utarbeta och som gäller vid den behöriga tillsynsmyndighetens
ackreditering av ett organ för övervakning av uppförandekoder. Även om en viss uppsättning krav för
ackreditering inte fastställs direkt i dataskyddsförordningen, förespråkas dock enhetlighet. Styrelsen
har för avsikt att uppnå detta mål i yttrandet genom att först och främst begära att behöriga
tillsynsmyndigheter utarbetar sina krav för ackreditering av övervakningsorgan på grundval av artikel
41.2 i dataskyddsförordningen och styrelsens riktlinjer 1/2019 för uppförandekoder och
övervakningsorgan enligt förordning 2016/679 (nedan kallade riktlinjerna), med hjälp av de åtta krav
som beskrivs i avsnittet om ackreditering i riktlinjerna (avsnitt 12), för det andra genom att
tillhandahålla skriftlig vägledning till behöriga tillsynsmyndigheter för att förklara kraven för
ackreditering och slutligen genom att begära att behöriga tillsynsmyndigheter antar kraven i linje med
detta yttrande för att få till stånd en harmoniserad strategi.

2) Med hänvisning till artikel 41 i dataskyddsförordningen ska de behöriga tillsynsmyndigheterna anta
krav för ackreditering av organ för övervakning av godkända koder. De ska dock tillämpa mekanismen
för enhetlighet för att göra det möjligt att fastställa lämpliga krav som säkerställer att
övervakningsorganen övervakar efterlevnaden av koderna på ett kompetent, enhetligt och oberoende
sätt, och därigenom främjar ett lämpligt genomförande av koderna i hela unionen och, som ett
resultat, bidrar till en korrekt tillämpning av dataskyddsförordningen.

3) För att en kod som omfattar icke-offentliga myndigheter och organ ska godkännas måste ett
övervakningsorgan (eller flera övervakningsorgan) identifieras som en del av koden och den behöriga
tillsynsmyndigheten ska ackreditera dess förmåga att faktiskt övervaka koden. Begreppet
”ackreditering” definieras inte i dataskyddsförordningen. I artikel 41.2 i dataskyddsförordningen anges
dock de allmänna kraven för ackreditering av övervakningsorgan. Det finns ett antal krav som bör vara
uppfyllda för att den behöriga tillsynsmyndigheten ska kunna ackreditera ett övervakningsorgan.

1 Hänvisningar till ”unionen” i detta yttrande bör förstås som hänvisningar till ”EES”.
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Kodutfärdare är skyldiga att förklara och visa på vilket sätt deras föreslagna övervakningsorgan
uppfyller ackrediteringskraven i artikel 41.2 i dataskyddsförordningen.

4) Ackrediteringskraven för övervakningsorgan omfattas av mekanismen för enhetlighet, men vid det
utarbetande av ackrediteringskrav som anges i riktlinjerna bör kodens sektor eller särdrag beaktas.
Behöriga tillsynsmyndigheter har utrymme för fri bedömning när det gäller kodens
tillämpningsområde och särdrag, och bör ta hänsyn till den tillämpliga lagstiftningen. Syftet med
dataskyddsstyrelsens yttrande är därför att undvika större inkonsekvenser som kan påverka
övervakningsorganens arbete och följaktligen uppförandekodernas och övervakningsorganens
anseende.

5) I detta avseende kommer dataskyddsstyrelsens riktlinjer att fungera som en vägledning i samband
med mekanismen för enhetlighet. I riktlinjerna har dataskyddsstyrelsen särskilt klargjort att
ackrediteringen av ett övervakningsorgan visserligen endast avser en viss kod, men att ett
övervakningsorgan får ackrediteras för mer än en kod, under förutsättning att det uppfyller
ackrediteringskraven för varje kod.

6) Dataskyddsstyrelsens yttrande ska i enlighet med artikel 64.3 i dataskyddsförordningen jämförd
med artikel 10.2 i dataskyddsstyrelsens arbetsordning antas inom åtta veckor från den första arbetsdag
då ordföranden och den behöriga tillsynsmyndigheten har beslutat att handlingarna är fullständiga.
Ordföranden får besluta att förlänga denna period med ytterligare sex veckor med hänsyn till ämnets
komplexitet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

SAMMANFATTNING AV OMSTÄNDIGHETERNA

1. Den nederländska tillsynsmyndigheten har ingett sitt utkast till beslut till dataskyddsstyrelsen med
kraven för ackreditering av ett organ för övervakning av uppförandekoder, och har begärt att
dataskyddsstyrelsen ska yttra sig i enlighet med artikel 64.1 c, för att hållningen ska vara enhetlig på
unionsnivå. Beslutet om handlingarnas fullständighet fattades den 28 maj 2020.

BEDÖMNING

Dataskyddsstyrelsens allmänna resonemang om det överlämnade utkastet till
ackrediteringskrav

2. Alla ackrediteringskrav som inges för yttrande till dataskyddsstyrelsen måste vara helt anpassade till
kraven i artikel 41.2 i dataskyddsförordningen och bör vara i linje med de åtta områden som
dataskyddsstyrelsen har beskrivit i riktlinjernas avsnitt om ackreditering (avsnitt 12, sidorna 21–25).
Syftet med dataskyddsstyrelsens yttrande är att säkerställa enhetlighet och en korrekt tillämpning av
artikel 41.2 i dataskyddsförordningen när det gäller det framlagda utkastet.

3. Det innebär att alla tillsynsmyndigheter bör ta hänsyn till riktlinjernas grundläggande huvudkrav vid
utformningen av kraven för ackreditering av ett organ för övervakning av uppförandekoder i enlighet
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med artiklarna 41.3 och 57.1 p i dataskyddsförordningen, och dataskyddsstyrelsen får rekommendera
att tillsynsmyndigheterna ändrar sina utkast i enlighet med detta för att säkerställa enhetlighet.

4. Alla koder som omfattar icke-offentliga myndigheter och organ måste ha ackrediterade
övervakningsorgan. I dataskyddsförordningen uppmanas tillsynsmyndigheterna, dataskyddsstyrelsen
och kommissionen uttryckligen att ”uppmuntra utarbetandet av uppförandekoder avsedda att bidra
till att denna förordning genomförs korrekt, med hänsyn till särdragen hos de olika sektorer där
behandling sker, och de särskilda behoven hos mikroföretag samt små och medelstora företag” (artikel
40.1 i dataskyddsförordningen). Dataskyddsstyrelsen är således medveten om att kraven måste
fungera för olika typer av koder, som gäller sektorer av olika storlek, tar hänsyn till olika intressen och
rör behandling med varierande risknivå.

5. På vissa områden kommer dataskyddsstyrelsen att främja utarbetandet av harmoniserade krav genom
att uppmuntra tillsynsmyndigheterna att ta hänsyn till de förtydligande exempel som ges.

6. Om ett visst krav inte nämns i yttrandet begär inte dataskyddsstyrelsen att den nederländska
tillsynsmyndigheten ska vidta ytterligare åtgärder.

7. I detta yttrande beaktas inte punkter i den nederländska tillsynsmyndighetens utkast som ligger
utanför tillämpningsområdet för artikel 41.2 i dataskyddsförordningen, såsom hänvisningar till
nationell lagstiftning. Icke desto mindre noterar dataskyddsstyrelsen att nationell lagstiftning bör vara
i linje med dataskyddsförordningen, när så krävs.

Analys av den nederländska tillsynsmyndighetens ackrediteringskrav för organ
för övervakning av uppförandekoder

8. Med beaktande av att

a. artikel 41.2 i dataskyddsförordningen omfattar en förteckning över ackrediteringsområden
som ett övervakningsorgan ska ta hänsyn till för att kunna ackrediteras,

b. det i artikel 41.4 i dataskyddsförordningen krävs att alla koder (med undantag av koder för
offentliga myndigheter i enlighet med artikel 41.6) har ett ackrediterat övervakningsorgan, och

c. det i artikel 57.1 p och q i dataskyddsförordningen föreskrivs att en behörig tillsynsmyndighet
ska utarbeta och offentliggöra kraven för ackreditering av övervakningsorgan samt ackreditera
ett organ för övervakning av uppförandekoder,

är dataskyddsstyrelsen av följande åsikt:

ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR
9. Styrelsen konstaterar att den nederländska tillsynsmyndigheten enligt de allmänna anmärkningarna i

utkastet till ackrediteringskrav förbehåller sig rätten att genomföra en riskbaserad översyn av
övervakningsorganet för att säkerställa att organet fortfarande uppfyller ackrediteringskraven, och en
sådan översyn skulle kunna inledas vid (men är inte begränsad till) ändringar av uppförandekoden,
väsentliga ändringar som hänför sig till övervakningsorganet eller när övervakningsorganet inte fullgör
sina övervakningsfunktioner. Dataskyddsstyrelsen välkomnar bestämmelsen avseende den
nederländska tillsynsmyndighetens omprövning av ackrediteringskraven i enlighet med en riskbaserad
metod, för att säkerställa överensstämmelse med dataskyddsförordningen. För tydlighetens och
öppenhetens skull rekommenderar styrelsen emellertid att den nederländska tillsynsmyndigheten
uttryckligen anger att en sådan översyn alltid kommer att genomföras om övervakningsorganet är



6
Antaget

föremål för väsentliga ändringar när det gäller dess förmåga att fungera på ett oberoende och effektivt
sätt.

10. Styrelsen uppmanar den nederländska tillsynsmyndigheten att antingen i utkastet till
ackrediteringskrav eller i den kompletterande vägledningen till kraven inkludera några exempel på
vilken information eller vilka handlingar som sökande måste lämna in när de ansöker om ackreditering.

OBEROENDE
11. Styrelsen observerar att det i den nederländska tillsynsmyndighetens förklarande anmärkningar

beträffandekraven på oberoende hänvisas till oberoende "från kodutfärdaren eller de enheter som är
anslutna till koden". Såsom anges i riktlinjerna ska det berörda organets oberoende visas även i
förhållande till den yrkesgrupp, bransch eller sektor som koden är tillämplig på (punkt 63). Därför
rekommenderar dataskyddsstyrelsen att den nederländska tillsynsmyndigheten omformulerar denna
hänvisning i linje med riktlinjerna och placerar den i avsnittet om ”krav” – för att klargöra att detta i
sig utgör ett krav.

12. Styrelsen noterar att första stycket i avsnitt 1.1 i den nederländska tillsynsmyndighetens utkast till
ackrediteringskrav passar bättre in i avsnittet ”förklarande anmärkningar”. Därför uppmanar styrelsen
den nederländska tillsynsmyndigheten att flytta detta stycke på lämpligt sätt.

13. Dataskyddsstyrelsen välkomnar kravet att övervakningsorganets rättsliga struktur, inklusive dess
ägandeförhållanden, ska skydda övervakningsorganet från yttre påverkan (underavsnitt 1.1.1 i den
nederländska tillsynsmyndighetens utkast till ackrediteringskrav) samt tillhandahållandet av relevanta
exempel på hur detta kan påvisas. Styrelsen uppmanar emellertid den nederländska
tillsynsmyndigheten att klargöra att detta externa inflytande bör beaktas i förhållande till
kodutfärdaren och de enheter som är anslutna till koden. När det gäller de relevanta exemplen
uppmanar styrelsen dessutom den nederländska tillsynsmyndigheten att förtydliga begreppet
”stadgar” och att som ett relevant exempel lägga till att varaktigheten eller upphörandet av
övervakningsorganets bemyndigande bör fastställas på ett sådant sätt att ett alltför stort beroende av
förnyelse eller rädsla för att förlora utnämningen undviks, i den omfattning detta inverkar negativt på
övervakningsorganets oberoende vid genomförandet av dess övervakningsverksamhet.

14. Vidare anser styrelsen att interna övervakningsorgan endast kan inrättas internt inom en kodutfärdare.
Därför rekommenderar styrelsen att detta klargörs och avspeglas i texten till utkastet till
ackrediteringskrav i underavsnitt 1.1.2 – t.ex. genom att ”till exempel” ersätts med ”i synnerhet”.

15. I underavsnitt 1.1.3 i den nederländska tillsynsmyndighetens utkast till ackrediteringskrav anges att
"övervakningsorganet ska visa organisatoriskt oberoende, till exempel får ett internt
övervakningsorgan använda olika logotyper eller namn när detta är lämpligt". Styrelsen välkomnar ett
sådant exempel, men vad gäller interna övervakningsorgan uppmanar styrelsen emellertid den
nederländska tillsynsmyndigheten att lägga till mer konkreta exempel på bevis som visar att ett internt
övervakningsorgan är organisatoriskt oberoende, t.ex. informationshinder och separata
rapporteringsstrukturer.

16. Vad gäller den rättsliga ställningen och beslutsprocessen (avsnitt 1.1 i den nederländska
tillsynsmyndighetens utkast till ackrediteringskrav) erkänner styrelsen att övervakningsorganet är
opartiskt i förhållande till de enheter som är anslutna till koden. Styrelsen anser emellertid att dessa
krav bör specificeras ytterligare, särskilt när det gäller eventuella rättsliga och ekonomiska kopplingar
mellan övervakningsorganet och kodutfärdaren eller de enheter som är anslutna till koden, samt med
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avseende på den yrkesgrupp, bransch eller sektor som koden är tillämplig på. Därför uppmanar
styrelsen den nederländska tillsynsmyndigheten att ändra detta avsnitt i enlighet med detta.

17. Vidare anser styrelsen att avsnittet om finansiellt oberoende (avsnitt 1.2 i den nederländska
tillsynsmyndighetens utkast till ackrediteringskrav) bör omfatta de gränsvillkor som är avgörande för
att fastställa de konkreta kraven på ekonomiskt oberoende och tillräckliga resurser. Dessa omfattar
antalet, storleken och komplexiteten från de enheter som är anslutna till koden (i egenskap av
övervakade enheter), arten och omfattningen av deras verksamhet (på vilken koden är tillämplig) och
de risker som är förknippade med behandlingen. Därför uppmanar styrelsen den nederländska
tillsynsmyndigheten att ändra kraven i enlighet med detta.

18. Vad gäller de finansiella kraven (avsnitt 1.2) anser styrelsen vidare att det skulle vara gynnsamt att
införa några exempel när det gäller övervakningsorganets ekonomiska oberoende, för att belysa hur
övervakningsorganet kan visa att de medel genom vilka det erhåller ekonomiskt stöd inte bör medföra
negativ inverkan på dess oberoende (underavsnitt 1.2.2). Övervakningsorganet skulle exempelvis inte
anses vara ekonomiskt oberoende om en enhet ansluten till koden som står under utredning av
övervakningsorganet kan stoppa sina ekonomiska bidrag till organet med stöd i de ekonomiska
reglerna för att därigenom undvika en möjlig sanktion från organets sida. Styrelsen uppmanar den
nederländska tillsynsmyndigheten att tillhandahålla exempel på hur övervakningsorganet kan
tillhandahålla sådana bevis.

19. Styrelsen välkomnar bestämmelsen i underavsnitt 1.3.1 i den nederländska tillsynsmyndighetens
utkast till ackrediteringskrav enligt vilken "övervakningsorganet ska visa att det har tillräckliga resurser
och personal för att kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt". I riktlinjerna anges dock
ytterligare specifikationer i detta avseende, nämligen att resurserna bör stå i proportion till det
förväntade antalet enheter som kommer att ansluta sig till koden och deras storlek, samt den relevanta
behandlingens komplexitet eller risknivå. Därför uppmanar styrelsen den nederländska
tillsynsmyndigheten att omformulera detta krav i enlighet med riktlinjerna.

20. När det gäller underavsnitt 1.3.1 uppmanar styrelsen dessutom den nederländska tillsynsmyndigheten
att införa en hänvisning till de tekniska resurser som krävs för att övervakningsorganet ska kunna
utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt.

21. I underavsnitt 1.3.3 (i avsnittet om organisatoriskt oberoende) hänvisas till övervakningsorganets
användning av underleverantörer. Styrelsen anser att övervakningsorganet ska säkerställa en effektiv
övervakning av de tjänster som den upphandlande enheten tillhandahåller även när underleverantörer
anlitas. Även om styrelsen konstaterar att exemplen i detta underavsnitt pekar i denna riktning
rekommenderar styrelsen den nederländska tillsynsmyndigheten att uttryckligen klargöra detta krav i
utkastet till ackrediteringskrav.

22. Styrelsen noterar att enligt underavsnitt 1.3.3 i den nederländska tillsynsmyndighetens utkast till
ackrediteringskrav kan bevis för att användningen av underleverantörer för förfaranden som rör
övervakningsåtgärder inte undanröjer eller minskar övervakningsorganets ansvar omfatta "skriftliga
kontakter eller överenskommelser för att t.ex. fastställa ansvar, konfidentialitet, vilken typ av uppgifter
som kommer att innehas och ett krav på att uppgifterna ska förvaras säkert", samt ett dokumenterat
tydligt förfarande för användning av underleverantörer. Styrelsen uppmanar den nederländska
tillsynsmyndigheten att omformulera texten så att den omfattar krav som rör uppsägning av dessa
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avtal, särskilt för att säkerställa att underleverantörerna uppfyller sina skyldigheter avseende
dataskydd.

23. Dataskyddsstyrelsen konstaterar att underavsnitt 1.4.1 i avsnittet om ”ansvarsskyldighet” snarare
hänför sig till rättsliga förfaranden och beslutsförfaranden (dvs. till avsnitt 1.1) än ansvarsskyldighet.
Därför uppmanar styrelsen den nederländska tillsynsmyndigheten att ändra texten på lämpligt sätt.

EXPERTIS
24. När det gäller ackrediteringskravet i fråga om övervakningsorganets sakkunskap (avsnitt 2 i den

nederländska tillsynsmyndighetens utkast till ackrediteringskrav) erkänner styrelsen att riktlinjerna
ställer höga krav genom att kräva att övervakningsorganen har fördjupade kunskaper om
dataskyddsfrågor. Därför uppmanar styrelsen den nederländska tillsynsmyndigheten att ändra det
relevanta kravet i underavsnitt 2.2 på lämpligt sätt.

UPPRÄTTADE FÖRFARANDEN OCH STRUKTURER
25. Dataskyddsstyrelsen konstaterar att det i den nederländska tillsynsmyndighetens utkast till

ackrediteringskrav flera gånger hänvisas till ”antalet enheter som är anslutna till koden”. Närmare
bestämt anges antalet enheter som är anslutna till koden som en faktor som ska beaktas vid
övervakningsförfarandena i tredje stycket i underavsnittet ”förklarande anmärkningar” i avsnitt 3 om
upprättade förfaranden och strukturer. Styrelsen noterar också samma hänvisning till ”antalet enheter
som är anslutna till koden” i krav.3.2 Eftersom antalet enheter som kommer att ansluta sig till koden
kanske inte är känt när övervakningsorganet ansöker om ackreditering och att detta kan ändra sig
betydligt efter det att ackrediteringen har beviljats, rekommenderar styrelsen den nederländska
tillsynsmyndigheten att på båda ovanstående ställen inkludera lämpliga hänvisningar till ”det
förväntade antalet enheter som ansluter sig till koden och deras storlek”, för att anpassa texten till
riktlinjerna och möjliggöra större flexibilitet.

26. I samma underavsnitt anges dessutom (sista stycket) att "övervakningsorganet ska tillämpa de
sanktioner som anges i uppförandekoden". Genom att de förklarande anmärkningarna endast hänvisar
till sanktioner förefaller övervakningsorganets handlingsutrymme begränsas när det gäller vilken typ
av åtgärder det kan vidta. Styrelsen anser att en mer övergripande formulering även borde omfatta
korrigerande åtgärder och uppmanar den nederländska tillsynsmyndigheten att införa den föreslagna
hänvisningen i den förklarande anmärkningen.

27. Vad gäller upprättade förfaranden och strukturer (avsnitt 3 i den nederländska tillsynsmyndighetens
utkast till ackrediteringskrav) anser styrelsen att förfarandena för att övervaka efterlevnaden av
uppförandekoder måste vara tillräckligt specifika för att säkerställa en konsekvent tillämpning av
skyldigheterna från de organ som ska övervaka koderna. I synnerhet bör övervakningsorganet
tillhandahålla bevis på inledande, särskilda och regelbundna förfaranden för att övervaka
medlemmarnas efterlevnad inom en tydlig tidsram och kontrollera att medlemmarna uppfyller kraven
innan de ansluter sig till koden. Därför rekommenderar styrelsen att den nederländska
tillsynsmyndigheten vidareutvecklar dessa krav och inför exempel på ovannämnda förfaranden (t.ex.
förfaranden enligt vilka revisionsplaner ska genomföras under en bestämd period och på grundval av
på förhand fastställda kriterier).

ÖPPEN KLAGOMÅLSHANTERING
28. När det gäller förfarandet för hantering av klagomål noterar dataskyddsstyrelsen att det i de

förklarande anmärkningarna (avsnitt 4 i den nederländska tillsynsmyndighetens utkast till
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ackrediteringskrav) anges att "personalen ska uppvisa tillräckliga kunskaper och opartiskhet".
Styrelsen anser att den kunskapsnivå som krävs för att hantera klagomål skulle kunna framgå bättre
om den nederländska tillsynsmyndigheten hänvisade till ”adekvat kunskap” och definierar dess
innebörd och uppmanar därför den nederländska tillsynsmyndigheten att göra detta.

29. Styrelsen noterar att det i underavsnitt 4.1 i den nederländska tillsynsmyndighetens utkast till
ackrediteringskrav avseende klagomål mot enheter som har anslutit sig till koden anges att
"övervakningsorganet ska tillhandahålla bevis på en tydlig ram för ett allmänt tillgängligt, åtkomligt
och lättförståeligt förfarande för klagomålshantering och beslut". Dataskyddsstyrelsen uppmanar den
nederländska tillsynsmyndigheten att överväga praktiska exempel på förfarandet för hantering av
klagomål, t.ex. att övervakningsorganet bör fastställa ett förfarande för att ta emot, hantera och
behandla klagomål, som i sin tur ska vara allmänt tillgängligt och åtkomligt.

30. Styrelsen noterar att det i underavsnitt 4.4 i den nederländska tillsynsmyndighetens utkast till
ackrediteringskrav anges att övervakningsorganet ska informera tillsynsmyndigheten om de åtgärder
som vidtagits och om eventuella överträdelser som leder till att en enhet som har anslutit sig till koden
avstängs eller utesluts. Styrelsen rekommenderar dock den nederländska tillsynsmyndigheten att som
ett uttryckligt krav även inkludera en underrättelse till de enheter som har anslutit sig till koden och
kodutfärdaren, i enlighet med riktlinjerna.

31. När det gäller avsnitt 4.6 i den nederländska tillsynsmyndighetens utkast till ackrediteringskrav noterar
dataskyddsstyrelsen att övervakningsorganets beslut ska göras tillgängliga för allmänheten i enlighet
med dess förfarande för hantering av klagomål, medan denna information skulle kunna omfatta men
inte vara begränsad till allmänna statistiska uppgifter om antalet och typen av klagomål/överträdelser
och de beslut/korrigerande åtgärder som utfärdats eller vidtagits och ska innehålla information om
eventuella påföljder som medför avstängning eller uteslutning av enheter som är anslutna till koden.
Utan att det påverkar tillämpningen av nationell lagstiftning uppmanar dataskyddsstyrelsen den
nederländska tillsynsmyndigheten att ändra detta krav så att beslut som avser upprepade och/eller
allvarliga överträdelser offentliggörs, t.ex. sådana som kan leda till att den personuppgiftsansvarige
eller personuppgiftsbiträdet avstängs eller utesluts från uppförandekoden, annars bör ett
offentliggörande av sammanfattningar av beslut eller statistiska uppgifter anses vara tillräckligt.

INTRESSEKONFLIKTER
32. Styrelsen noterar att några möjliga källor till risker med avseende på övervakningsorganets opartiskhet

anges i den nederländska tillsynsmyndighetens avsnitt med förklarande anmärkningar
beträffandekraven för att undvika intressekonflikter. Av praktiska skäl anser styrelsen emellertid att
det kan vara användbart med mer konkreta exempel på situationer när en intressekonflikt kan uppstå.
En situation som kan leda till en intressekonflikt är exempelvis då den personal som utför granskningar
eller fattar beslut för ett övervakningsorgan tidigare har arbetat för någon av de organisationer som
är anslutna till koden. För att undvika intressekonflikter ska personalen redovisa sitt intresse och
arbetet omfördelas. Därför uppmanar styrelsen den nederländska tillsynsmyndigheten att inkludera
några exempel i kraven.

33. Styrelsen noterar att det i avsnitt 5.1 i den nederländska tillsynsmyndighetens utkast till
ackrediteringskrav anges att "övervakningsorganet ska ha ett dokumenterat förfarande för att
fortlöpande identifiera, analysera, utvärdera, behandla, övervaka och dokumentera eventuella risker
med avseende på opartiskhet som härrör från dess verksamhet". Styrelsen rekommenderar den
nederländska tillsynsmyndigheten att ändra detta krav i linje med riktlinjerna för att uttryckligen
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framhålla att övervakningsorganet ska avstå från alla åtgärder som är oförenliga med dess uppgifter
och skyldigheter.

34. Styrelsen noterar också att övervakningsorganet, enligt underavsnitt 5.2 i den nederländska
tillsynsmyndighetens utkast till ackrediteringskrav, ska välja eller leda och förvalta sin personal.
Styrelsen anser att ordalydelsen ska anpassas till riktlinjerna genom att uttryckligen tillägga att
personalen kan tillhandahållas av ett annat organ som är oberoende av koden. I detta avseende skulle
vissa exempel också kunna vara till hjälp. Ett exempel på personal som tillhandahålls av ett organ som
är oberoende av koden skulle vara personal i övervakningsorganet som har rekryterats av ett
oberoende externt företag som tillhandahåller rekryterings- och personaltjänster. Därför uppmanar
styrelsen den nederländska tillsynsmyndigheten att ändra detta krav på lämpligt sätt.

ÖVERSYNSMEKANISMER
35. Dataskyddsstyrelsen noterar att det i underavsnitt 7.1 i den nederländska tillsynsmyndighetens utkast

till ackrediteringskrav anges att "övervakningsorganet kommer att bidra till översyner av koden i
enlighet med kodutfärdarens krav och ska därför säkerställa att det har dokumenterade planer och
förfaranden för att se över hur koden fungerar för att säkerställa att den förblir relevant för dem som
anslutit sig till den och fortsätter att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen". I överensstämmelse
med riktlinjerna bör översynsmekanismer även beakta eventuella förändringar i tillämpningen och
tolkningen av lagen eller om ny teknisk utveckling påverkar den uppgiftsbehandling som de enheter
som är anslutna till koden utför eller uppförandekodens bestämmelser. Därför uppmanar styrelsen
den nederländska tillsynsmyndigheten att utöka detta krav på lämpligt sätt.

RÄTTSLIG STATUS
36. När det gäller övervakningsorganets rättsliga ställning anges i den nederländska tillsynsmyndighetens

förklarande anmärkning till detta avsnitt att övervakningsorganet "måste visa att det har tillräckliga
ekonomiska och andra resurser för att kunna fullgöra sina särskilda uppgifter och sitt särskilda ansvar".
Styrelsen anser att förekomsten av tillräckliga ekonomiska och andra resurser bör åtföljas av de
förfaranden som krävs för att säkerställa uppförandekodens funktion över tid. Följaktligen uppmuntrar
styrelsen den nederländska tillsynsmyndigheten att ändra den förklarande anmärkningen, och lägga
till ovanstående hänvisning till ”förfaranden”.

37. Det ska vidare påvisas i själva uppförandekoden att kodensövervakningsmekanism är hållbar över tid
och kan upprätthållas i de värsta tänkbara scenarierna, exempelvis om övervakningsorganet inte kan
fullgöra sin övervakningsuppgift. I detta hänseende skulle det vara tillrådligt att kräva att
övervakningsorganet styrker att det kan upprätthålla uppförandekodens övervakningsmekanism
under en lämplig tidsperiod. Därför rekommenderar dataskyddsstyrelsen att den nederländska
tillsynsmyndigheten uttryckligen ska kräva att övervakningsorganen påvisar övervakningsfunktionens
kontinuitet över tid.

SLUTSATSER/REKOMMENDATIONER

38. Den nederländska tillsynsmyndighetens utkast till ackrediteringskrav kan leda till inkonsekvent
ackreditering av övervakningsorgan, och följande ändringar måste göras:

39. Som allmänna anmärkningar rekommenderar dataskyddsstyrelsen att den nederländska
tillsynsmyndigheten
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1. uttryckligen anger att om övervakningsorganet är föremål för väsentliga ändringar med avseende
på dess förmåga att fungera på ett oberoende och effektivt sätt ska en översyn av organet alltid
genomföras för att säkerställa att det fortfarande uppfyller ackrediteringskraven.

40. När det gäller oberoende rekommenderar dataskyddsstyrelsen att den nederländska
tillsynsmyndigheten

1. omformulerar den förklarande anmärkningen till ”krav på oberoende” så att den
överensstämmer med riktlinjerna och påpekar att oberoendet även bör visas i förhållande till
den yrkesgrupp, bransch eller sektor som koden är tillämplig på, och placerar den i avsnittet
”krav”,

2. klargör i punkt 1.1.2 att interna övervakningsorgan endast kan inrättas internt inom en
kodutfärdare,

3. lägger till i avsnitt 1.3.3 att övervakningsorganet ska säkerställa en effektiv övervakning av de
tjänster som den upphandlande enheten tillhandahåller när underleverantörer anlitas.

41. När det gäller intressekonflikter rekommenderar dataskyddsstyrelsen att den nederländska
tillsynsmyndigheten

1. ändrar kravet i avsnitt 5.1 så att det uttryckligen betonas att övervakningsorganet ska avstå från
varje åtgärd som är oförenlig med dess uppgifter och skyldigheter, i enlighet med riktlinjerna.

42. När det gäller upprättade förfaranden och strukturer rekommenderar dataskyddsstyrelsen att den
nederländska tillsynsmyndigheten

1. inkluderar lämpliga hänvisningar till ”det förväntade antalet enheter som ansluter sig till koden
och deras storlek ”i underavsnittet ”förklarande anmärkningar” i avsnitt 3 och i kraven 3.2, för att
anpassa texten till riktlinjerna och möjliggöra större flexibilitet,

2. vidareutvecklar förfarandena enligt avsnitt 3 för att övervaka efterlevnaden av uppförandekoder
och inkluderar exempel på sådana förfaranden.

43. När det gäller öppen klagomålshantering rekommenderar dataskyddsstyrelsen att den nederländska
tillsynsmyndigheten

1. i kraven 4.4 inkluderar att information om vidtagna åtgärder och motivering av eventuella
överträdelser som leder till avstängning eller uteslutning av enheter som är anslutna till koden
dessutom bör lämnas till de anslutna enheterna och kodutfärdarna, i enlighet med riktlinjerna.

44. När det gäller rättslig status rekommenderar dataskyddsstyrelsen att den nederländska
tillsynsmyndigheten

1. kräver att övervakningsorganet styrker att det kan upprätthålla kodens övervakningsmekanism
under en lämplig tidsperiod.

AVSLUTANDE ANMÄRKNINGAR

45. Detta yttrande riktar sig till den nederländska tillsynsmyndigheten och kommer att offentliggöras i
enlighet med artikel 64.5 b i den dataskyddsförordningen.
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46. I enlighet med artikel 64.7 och 64.8 i dataskyddsförordningen ska den nederländska
tillsynsmyndigheten inom två veckor efter mottagandet av yttrandet på elektronisk väg meddela
dataskyddsstyrelsens ordförande om huruvida den kommer att hålla fast vid eller ändra sitt utkast till
beslut. Inom samma tidsfrist ska tillsynsmyndigheten också översända det ändrade utkastet till beslut.
Om myndigheten inte avser att följa styrelsens yttrande, helt eller delvis, ska den även tillhandahålla
en relevant motivering.

47. Den nederländska tillsynsmyndigheten ska meddela dataskyddsstyrelsen sitt slutliga beslut så att det
kan införas i registret över beslut som omfattas av mekanismen för enhetlighet i enlighet med artikel
70.1 y i dataskyddsförordningen.

För Europeiska dataskyddsstyrelsen

Ordförande

(Andrea Jelinek)


