
Τμήμα 5  

  

Κώδικες δεοντολογίας και πιστοποίηση  

  

Άρθρο 40  

  

Κώδικες δεοντολογίας  

  

1. Τα κράτη μέλη, οι εποπτικές αρχές, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και 
η Επιτροπή ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας που έχουν ως στόχο 
να συμβάλουν στην ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη 
τα ειδικά χαρακτηριστικά των διάφορων τομέων επεξεργασίας και τις ειδικές 
ανάγκες των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.  

  

2. Ενώσεις και άλλοι φορείς που εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων 
επεξεργασίας ή εκτελούντων την επεξεργασία μπορούν να εκπονούν κώδικες 
δεοντολογίας ή να τροποποιούν ή να επεκτείνουν υφιστάμενους κώδικες 
δεοντολογίας, προκειμένου να προσδιορίσουν την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, όπως όσον αφορά:  

  

α) τη θεμιτή και με διαφάνεια επεξεργασία,  

  

β) τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκουν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας σε 
συγκεκριμένα πλαίσια,  

  

γ) τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  

  

δ) την ψευδωνυμοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  

  

ε) την ενημέρωση του κοινού και των υποκειμένων των δεδομένων,  

  

στ) την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων,  



  

ζ) την ενημέρωση και την προστασία των παιδιών και τον τρόπο απόκτησης της 
συγκατάθεσης του ασκούντος τη γονική μέριμνα του παιδιού,  

  

η) τα μέτρα και τις διαδικασίες που αναφέρονται στα άρθρα 24 και 25 και τα μέτρα 
για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 32,  

  

θ) τη γνωστοποίηση παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις 
εποπτικές αρχές και την ανακοίνωση των εν λόγω παραβιάσεων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στα υποκείμενα των δεδομένων,  

  

ι) τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς 
οργανισμούς, ή  

  

ια) εξωδικαστικές διαδικασίες και άλλες διαδικασίες επίλυσης διαφορών για την 
επίλυση διαφορών μεταξύ υπευθύνων επεξεργασίας και υποκειμένων των 
δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των 
υποκειμένων των δεδομένων δυνάμει των άρθρων 77 και 79.  

  

3. Πέραν της τήρησής τους από υπεύθυνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την 
επεξεργασία υπαγόμενους στον παρόντα κανονισμό, οι κώδικες δεοντολογίας που 
εγκρίνονται βάσει της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και έχουν γενική ισχύ 
βάσει της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου μπορούν επίσης να τηρούνται από 
υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία μη υπαγόμενους στον 
παρόντα κανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 3, προκειμένου να παρέχονται οι 
κατάλληλες εγγυήσεις στο πλαίσιο των διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με τους όρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο ε). Οι εν λόγω υπεύθυνοι 
επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία αναλαμβάνουν δεσμευτικές και 
εκτελεστές υποχρεώσεις μέσω συμβάσεων ή άλλων νομικά δεσμευτικών πράξεων, 
προκειμένου να εφαρμόσουν τις εν λόγω κατάλληλες εγγυήσεις, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.  

  

4. Ο κώδικας δεοντολογίας που αναφέρεται στην παράγράφο 2 του παρόντος 
άρθρου περιέχει μηχανισμούς που επιτρέπουν στον αναφερόμενο στο άρθρο 41 
παράγραφος 1 φορέα να διενεργεί την υποχρεωτική παρακολούθηση της 



συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του από τους υπευθύνους επεξεργασίας ή τους 
εκτελούντες την επεξεργασία που έχουν αναλάβει να τον εφαρμόζουν, με την 
επιφύλαξη των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων των εποπτικών αρχών που είναι 
αρμόδιες σύμφωνα με το άρθρο 55 ή 56.  

  

5. Ενώσεις και άλλοι φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος 
άρθρου και προτίθενται να εκπονήσουν κώδικα δεοντολογίας ή να τροποποιήσουν ή 
να επεκτείνουν υφιστάμενο κώδικα υποβάλλουν το σχέδιο κώδικα στην εποπτική 
αρχή που είναι αρμόδια σύμφωνα με το άρθρο 55. Η εποπτική αρχή γνωμοδοτεί ως 
προς τη συμμόρφωση του σχεδίου κώδικα, της τροποποίησης ή της επέκτασης προς 
τον παρόντα κανονισμό και εγκρίνει το εν λόγω σχέδιο κώδικα, τροποποίηση ή 
επέκταση, εάν κρίνει ότι παρέχει επαρκείς κατάλληλες εγγυήσεις.  

  

6. Όταν το σχέδιο κώδικα ή η τροποποίηση ή επέκταση εγκρίνεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 5 και όταν ο σχετικός κώδικας δεοντολογίας δεν έχει σχέση με 
δραστηριότητες επεξεργασίας σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, η εποπτική αρχή 
καταχωρίζει και δημοσιεύει τον κώδικα.  

  

7. Σε περίπτωση που σχέδιο κώδικα δεοντολογίας αναφέρεται σε 
δραστηριότητες επεξεργασίας σε διάφορα κράτη μέλη, η εποπτική αρχή που είναι 
αρμόδια κατά το άρθρο 55 το υποβάλλει, πριν από την έγκριση του σχεδίου κώδικα, 
της τροποποίησης ή της επέκτασης, στη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 63 
στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, το οποίο γνωμοδοτεί ως προς τη 
συμμόρφωση του σχεδίου κώδικα, της τροποποίησης ή της επέκτασης προς τον 
παρόντα κανονισμό ή, στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου, ως προς την παροχή επαρκών εγγυήσεων από αυτόν.  

  

8. Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση που αναφέρεται στην παράγραφο 7 
επιβεβαιώνει ότι το κώδικα, η τροποποίηση ή η επέκταση είναι σύμφωνα προς τον 
παρόντα κανονισμό ή, στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, 
παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων διαβιβάζει τη 
γνώμη του στην Επιτροπή.  

  

9. Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να αποφασίζει ότι οι 
εγκεκριμένοι κώδικες δεοντολογίας και οι τροποποιήσεις ή οι επεκτάσεις που της 
υποβλήθηκαν δυνάμει της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου έχουν γενική ισχύ 
εντός της Ένωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 2.  



  
10. Η Επιτροπή διασφαλίζει τη δέουσα δημοσιότητα για τους εγκεκριμένους 
κώδικες για τους οποίους αποφάσισε ότι έχουν γενική ισχύ σύμφωνα με την 
παράγραφο 9.  

  

11. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων συγκεντρώνει όλους τους 
εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας, τις τροποποιήσεις και τις επεκτάσεις σε 
μητρώο και τους καθιστά διαθέσιμους στο κοινό με κάθε κατάλληλο μέσο.  

  

Άρθρο 41  

  

Παρακολούθηση των εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας  

  

1. Με την επιφύλαξη των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της αρμόδιας 
εποπτικής αρχής σύμφωνα με τα άρθρα 57 και 58, η παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης με κώδικα δεοντολογίας δυνάμει του άρθρου 40 μπορεί να διεξάγεται 
από φορέα που διαθέτει το ενδεδειγμένο επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης σε σχέση με 
το αντικείμενο του κώδικα και είναι διαπιστευμένος για τον σκοπό αυτόν από την 
αρμόδια εποπτική αρχή.  

  

2. Ο φορέας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να είναι 
διαπιστευμένος για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με κώδικα δεοντολογίας, 
εφόσον ο εν λόγω φορέας:  

  

α) έχει αποδείξει την ανεξαρτησία και την εμπειρογνωμοσύνη του σε σχέση με το 
αντικείμενο του κώδικα κατά την κρίση της αρμόδιας εποπτικής αρχής,  

  

β) έχει καθιερώσει διαδικασίες που του επιτρέπουν την εκτίμηση της επιλεξιμότητας 
των σχετικών υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία 
προκειμένου να εφαρμόσουν τον κώδικα, την παρακολούθηση της συμμόρφωσής 
τους με τις διατάξεις του και την περιοδική επανεξέταση της λειτουργίας του,  

  

γ) έχει θεσπίσει διαδικασίες και δομές για την αντιμετώπιση καταγγελιών περί 
παραβάσεων του κώδικα ή περί του τρόπου με τον οποίον ο κώδικας έχει εφαρμοστεί 



ή εφαρμόζεται από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία, 
καθώς και για να καταστούν οι διαδικασίες και οι δομές αυτές διαφανείς στα  
υποκείμενα των δεδομένων και στο ευρύ κοινό, και  

δ) αποδεικνύει, κατά την κρίση της αρμόδιας εποπτικής αρχής, ότι τα καθήκοντα και 
οι υποχρεώσεις του δεν συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων.  

  

3. Η αρμόδια εποπτική αρχή υποβάλλει τα σχέδια κριτηρίων πιστοποίησης του 
φορέα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου στο Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με τον μηχανισμό συνεκτικότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 63.  

  

4. Με την επιφύλαξη των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της αρμόδιας 
εποπτικής αρχής και των διατάξεων του κεφαλαίου VIII, ο φορέας όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αναλαμβάνει, με την επιφύλαξη 
κατάλληλων εγγυήσεων, κατάλληλη δράση σε περίπτωση παράβασης του κώδικα 
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία, 
περιλαμβανομένης της αναστολής άσκησης καθηκόντων ή της εξαίρεσης του οικείου 
υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία από τον κώδικα. 
Ενημερώνει την αρμόδια εποπτική αρχή για τις δράσεις αυτές και για τους λόγους 
ανάληψής τους.  

  

5. Η αρμόδια εποπτική αρχή ανακαλεί την πιστοποίηση φορέα όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, εάν οι προϋποθέσεις πιστοποίησης δεν πληρούνται 
ή δεν πληρούνται πλέον ή οι ενέργειες που αναλήφθηκαν από τον φορέα 
παραβαίνουν τον παρόντα κανονισμό.  

  

6. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία που διενεργείται από 
δημόσιες αρχές και δημόσιους φορείς.  

  

Άρθρο 42  

  

Πιστοποίηση  

  

1. Τα κράτη μέλη, οι εποπτικές αρχές, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και η 
Επιτροπή παροτρύνουν, ιδίως σε ενωσιακό επίπεδο, τη θέσπιση μηχανισμών 



πιστοποίησης προστασίας δεδομένων και σφραγίδων και σημάτων προστασίας 
δεδομένων, με σκοπό την απόδειξη της συμμόρφωσης προς τον παρόντα 
κανονισμό των πράξεων επεξεργασίας από τους υπευθύνους επεξεργασίας και 
τους εκτελούντες την επεξεργασία. Λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες των 
πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.  

  

2. Πέραν της εφαρμογής τους από τους υπευθύνους επεξεργασίας ή τους 
εκτελούντες την επεξεργασία που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό, οι 
μηχανισμοί πιστοποίησης της προστασίας δεδομένων και οι σφραγίδες και τα 
σήματα προστασίας δεδομένων που εγκρίνονται βάσει της παραγράφου 5 του 
παρόντος άρθρου μπορούν να θεσπίζονται για τον σκοπό της απόδειξης ότι 
παρέχονται κατάλληλες εγγυήσεις από τους υπευθύνους επεξεργασίας ή τους 
εκτελούντες την επεξεργασία που δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό, 
σύμφωνα με το άρθρο 3, στο πλαίσιο των διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με τους όρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο στ). Οι εν λόγω υπεύθυνοι 
επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία αναλαμβάνουν δεσμευτικές και 
εκτελεστές υποχρεώσεις μέσω συμβάσεων ή άλλων νομικά δεσμευτικών 
πράξεων, προκειμένου να εφαρμόσουν τις εν λόγω κατάλληλες εγγυήσεις, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.  

  

3. Η πιστοποίηση είναι εθελοντική και διαθέσιμη μέσω διαφανούς διαδικασίας.  

  

4. Η πιστοποίηση σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν περιορίζει την ευθύνη του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία για συμμόρφωση 
προς τον παρόντα κανονισμό και δεν θίγει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των 
εποπτικών αρχών που είναι αρμόδιες σύμφωνα με το άρθρο 55 ή 56.  

  

5. Η πιστοποίηση σύμφωνα με το παρόν άρθρο χορηγείται από τους φορείς 
πιστοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 43 ή από την αρμόδια εποπτική αρχή, 
βάσει των κριτηρίων που έχει εγκρίνει η εν λόγω αρμόδια εποπτική αρχή δυνάμει 
του άρθρου 58 παράγραφος 3 ή το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα 
με το άρθρο 63. Όταν τα κριτήρια εγκρίνονται από το Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κοινή πιστοποίηση, την Ευρωπαϊκή 
Σφραγίδα Προστασίας των Δεδομένων.  

  

6   Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία που υποβάλλει την 
επεξεργασία του στον μηχανισμό πιστοποίησης παρέχει στον φορέα πιστοποίησης 



που αναφέρεται στο άρθρο 43 ή, ανάλογα με την περίπτωση, στην αρμόδια εποπτική 
αρχή κάθε πληροφορία και πρόσβαση στις δραστηριότητες επεξεργασίας που 
απαιτείται για τη διεξαγωγή της διαδικασίας πιστοποίησης.  

7. Η πιστοποίηση χορηγείται σε υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την 
επεξεργασία για μέγιστη περίοδο τριών ετών και μπορεί να ανανεωθεί με τους ίδιους 
όρους, υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι σχετικές 
απαιτήσεις. Η πιστοποίηση ανακαλείται, ανάλογα με την περίπτωση, από τους 
φορείς πιστοποίησης που προβλέπονται στο άρθρο 43 ή από την αρμόδια εποπτική 
αρχή, όταν δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον οι απαιτήσεις για την 
πιστοποίηση.  

  

8. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων συγκεντρώνει όλους τους μηχανισμούς 
πιστοποίησης και τις σφραγίδες και τα σήματα προστασίας δεδομένων σε μητρώο 
και τα καθιστά διαθέσιμα στο κοινό με κάθε κατάλληλο μέσο.  

  

Άρθρο 43  

  

Φορείς πιστοποίησης  

  

1. Με την επιφύλαξη των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της αρμόδιας 
εποπτικής αρχής σύμφωνα με τα άρθρα 57 και 58, οι φορείς πιστοποίησης που 
διαθέτουν το ενδεδειγμένο επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης σε σχέση με την προστασία 
των δεδομένων, αφού ενημερώσουν την εποπτική αρχή προκειμένου να μπορέσει να 
ασκήσει τις αρμοδιότητές της δυνάμει του άρθρου 58 παράγραφος 2 στοιχείο η) 
όπου απαιτείται, χορηγούν και ανανεώνουν πιστοποιήσεις. Το κράτος μέλος 
διασφαλίζει ότι η διαπίστευση των εν λόγω φορέων πιστοποίησης πραγματοποιείται 
από ένα ή αμφότερα τα ακόλουθα:  

  

α) την εποπτική αρχή που είναι αρμόδια δυνάμει των άρθρων 55 ή 56,  

  

β) τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης που ορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (20), σύμφωνα 
με το πρότυπο EN-ISO/IEC 17065/2012 και σύμφωνα με τις συμπληρωματικές 
απαιτήσεις που έχουν οριστεί από την εποπτική αρχή που είναι αρμόδια δυνάμει του 
άρθρου 55 ή 56.  

  



2. Οι φορείς πιστοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι 
διαπιστευμένοι σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο, μόνο εφόσον:  

α) έχουν αποδείξει την ανεξαρτησία και την εμπειρογνωμοσύνη τους σε σχέση με το 
αντικείμενο της πιστοποίησης κατά την κρίση της αρμόδιας εποπτικής αρχής,  

  

β) έχουν δεσμευτεί να σέβονται τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 42 
παράγραφος 5 και τα οποία έχουν εγκριθεί από την εποπτική αρχή που είναι αρμόδια 
δυνάμει του άρθρου 55 ή 56 ή από το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων δυνάμει 
του άρθρου 63,  

  

γ) έχουν θεσπίσει διαδικασίες για την έκδοση, την περιοδική επανεξέταση και την 
ανάκληση πιστοποιητικών, σφραγίδων και σημάτων προστασίας των δεδομένων,  

  

δ) έχουν θεσπίσει διαδικασίες και δομές για τη διαχείριση καταγγελιών περί 
παραβάσεων της πιστοποίησης ή περί του τρόπου με τον οποίο η πιστοποίηση έχει 
εφαρμοστεί ή εφαρμόζεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, καθώς και για να καταστούν οι διαδικασίες και οι δομές αυτές 
διαφανείς στα υποκείμενα των δεδομένων και στο ευρύ κοινό, και  

  

ε) αποδεικνύουν, κατά την κρίση της αρμόδιας εποπτικής αρχής, ότι τα καθήκοντα 
και οι υποχρεώσεις τους δεν συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων.  

  

3. Η διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης όπως αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται βάσει των κριτηρίων 
που έχουν εγκριθεί από την εποπτική αρχή που είναι αρμόδια δυνάμει του άρθρου 
55 ή 56, ή από το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων δυνάμει του άρθρου 63. Σε 
περίπτωση διαπίστευσης δυνάμει του στοιχείου β) της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου, οι εν λόγω απαιτήσεις συμπληρώνουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και τους τεχνικούς κανόνες που περιγράφουν τις 
μεθόδους και τις διαδικασίες των φορέων πιστοποίησης.  

  

4. Οι φορείς πιστοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι 
υπεύθυνος για την ορθή εκτίμηση που οδηγεί στην πιστοποίηση ή την ανάκληση της 
πιστοποίησης, με την επιφύλαξη της ευθύνης του υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία για συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό. Η 
διαπίστευση χορηγείται για μέγιστη περίοδο πέντε ετών και μπορεί να ανανεωθεί με 



τους ίδιους όρους, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας πιστοποίησης πληροί τις 
απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.  

5. Οι φορείς πιστοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχουν στις 
αρμόδιες εποπτικές αρχές τους λόγους χορήγησης ή ανάκλησης της αιτηθείσας 
πιστοποίησης.  

  

6. Οι απαιτήσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και τα κριτήρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφο 5 δημοσιοποιούνται από την εποπτική αρχή 
σε ευχερώς προσβάσιμη μορφή. Οι εποπτικές αρχές διαβιβάζουν επίσης τις εν λόγω 
απαιτήσεις και τα κριτήρια στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. Το Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων συγκεντρώνει όλους τους μηχανισμούς πιστοποίησης και τις 
σφραγίδες προστασίας δεδομένων σε μητρώο και τα καθιστά διαθέσιμα στο κοινό 
με κάθε κατάλληλο μέσο.  

  

7. Με την επιφύλαξη του κεφαλαίου VIII, η αρμόδια εποπτική αρχή ή ο εθνικός 
οργανισμός διαπίστευσης ανακαλεί διαπίστευση σε φορέα πιστοποίησης σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον οι προϋποθέσεις πιστοποίησης 
δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον ή εφόσον οι ενέργειες του φορέα 
πιστοποίησης παραβαίνουν τον παρόντα κανονισμό.  

  

8. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα 
με το άρθρο 92, με σκοπό τον προσδιορισμό των απαιτήσεων που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη για τους μηχανισμούς πιστοποίησης προστασίας δεδομένων 
που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1.  

  

9. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τη θέσπιση 
τεχνικών προτύπων για μηχανισμούς πιστοποίησης, σφραγίδες και σήματα 
προστασίας δεδομένων, καθώς και μηχανισμούς για την προώθηση και την 
αναγνώριση των εν λόγω μηχανισμών πιστοποίησης, σφραγίδων και σημάτων. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 2.  


