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Obavijest o BCR-ovima za društva za koja ICO djeluje kao 
vodeće nadzorno tijelo za BCR-ove 

donesena 12. veljače 2019. 

 

U slučaju da Ujedinjena Kraljevina napusti EU bez dogovora i da Ured povjerenika za informiranje (ICO) 

Ujedinjene Kraljevine izgubi svoju ulogu u pogledu odobrenja obvezujućih korporativnih pravila (BCR), 

društvima se preporučuje da uzmu u obzir sljedeće: 

• Grupe sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini koje žele podnijeti zahtjev za odobrenje BCR-ova: grupe 

trebaju utvrditi najprimjerenije vodeće nadzorno tijelo za odobrenje BCR-ova u državi članici EU-a, u 

skladu s kriterijima koji su tvrđeni u odjeljku 1.2. radnog dokumenta WP 263. 

• Zahtjevi u tijeku:  Grupe čije BCR-ove trenutačno razmatra ICO trebaju utvrditi novo vodeće 

nadzorno tijelo za odobrenje BCR-ova u skladu s kriterijima koji su utvrđeni u radnom dokumentu 

WP 263. Novo vodeće nadzorno tijelo za odobrenje BCR-ova preuzet će zahtjev i formalno započeti 

nov postupak u trenutku nastupa Brexita bez dogovora. 

Nacrt BCR-ova podnesenih Europskom odboru za zaštitu podataka (EOZP): ako je nacrt odluke ICO-a 

o odobrenju BCR-ova u postupku pri EOZP-u u trenutku nastupa Brexita bez dogovora, grupa treba 

utvrditi novo vodeće nadzorno tijelo za odobrenje BCR-ova u skladu s kriterijima iz radnog dokumenta 

WP 263. Novo vodeće nadzorno tijelo za odobrenje BCR-ova preuzet će nacrt odluke o odobrenju BCR-

ova i ponovno ga podnijeti EOZP-u. 

• Imatelji odobrenih BCR-ova: Imatelji BCR-ova trebaju utvrditi novo vodeće nadzorno tijelo za 

odobrenje BCR-ova u skladu s kriterijima koji su utvrđeni u radnom dokumentu WP 263. 

U bilo kojem od opisanih scenarija nadzorno tijelo koje je primilo zahtjev da djeluje kao novo vodeće 

nadzorno tijelo za BCR-ove razmotrit će, u suradnji s ostalim predmetnim nadzornim tijelima, je li ono 

primjereno vodeće nadzorno tijelo za odobrenje BCR-ova u svakom pojedinom slučaju i o tome će 

obavijestiti grupu. Za sva pitanja i dodatne informacije grupe se trebaju obratiti ICO-u. 
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Za Europski odbor za zaštitu podataka 

Predsjednica 

 

(Andrea Jelinek) 


