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Informacinis pranešimas apie privalomas taisykles 
įmonėms, kurių pagrindinė, už įmonėms privalomas 

taisykles atsakinga, priežiūros institucija yra Informacijos 
komisaro tarnyba (ICO) 

Priimta 2019 m. vasario 12 d. 

 

Jei „Brexit‘as“ įvyks be susitarimo, ir ICO nebeteks įgaliojimų įmonėms privalomų taisyklių klausimais, 

įmonės raginamos atsižvelgti į šiuos punktus: 

• Įmonių grupės, kurių būstinės yra JK ir kurios nori pateikti paraišką dėl privalomų taisyklių įmonėms: 

tokios grupės turi nurodyti tinkamiausią ES valstybės narės pagrindinę priežiūros instituciją, atsakingą 

už privalomas taisykles įmonėms, pagal dokumento WP 2631.2 punkte išdėstytus kriterijus. 

• Pateiktos paraiškos:  grupės, kurių privalomas taisykles įmonėms šiuo metu nagrinėja ICO, turi 

nurodyti naują pagrindinę priežiūros instituciją, atsakingą už privalomas taisykles įmonėms, 

vadovaudamosi dokumente WP 263 nustatytais kriterijais. Naujoji pagrindinė priežiūros institucija, 

atsakinga už įmonėms privalomas taisykles, perims paraiškos nagrinėjimą ir oficialiai pradės naują 

procedūrą, jei „Brexit’as“ įvyks be susitarimo. 

EDAV pateikti privalomų taisyklių įmonėms projektai: jei ICO sprendimo dėl įmonėms privalomų 

taisyklių patvirtinimo projektas tuo metu, kai „Brexit’as“ įvyks be susitarimo, EDAV dar nepatvirtintas, 

grupė turi nurodyti naują pagrindinę priežiūros instituciją, atsakingą už privalomas taisykles įmonėms, 

vadovaudamasi dokumente WP263 nustatytais kriterijais. Nauja pagrindinė institucija, atsakinga už 

įmonėms privalomas taisykles, perims veiklą ir EDAV iš naujo pateiks sprendimo dėl įmonėms 

privalomų taisyklių patvirtinimo projektą. 

• Įgaliotieji įmonėms privalomų taisyklių turėtojai: įmonėms privalomų taisyklių turėtojai turi nurodyti 

naują pagrindinę priežiūros instituciją, atsakingą už privalomas taisykles įmonėms, vadovaudamiesi 

dokumente WP 263 nustatytais kriterijais. 

Bet kuriuo minėtu atveju priežiūros institucija, kurios gali būti paprašyta tapti nauja priežiūros 

institucija, atsakinga už įmonėms privalomas taisykles, bendradarbiaudama su kitomis susijusiomis 

priežiūros institucijomis, apsvarstys, ar kiekvienu konkrečiu atveju ji bus tinkama pagrindinė institucija, 

atsakinga už privalomas taisykles įmonėms, ir apie tai atitinkamai informuos grupę. Iškilus klausimų ar 

dėl papildomos informacijos grupės raginamos susisiekti su ICO. 
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