
 

 

 

 

 

 

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους Δεσμευτικούς 
Εταιρικούς Κανόνες (BCR) για εταιρείες οι οποίες 

υπάγονται στο ICO ως Επικεφαλής Εποπτική Αρχή BCR 

Εκδόθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2019 

 

Στην περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία και εφόσον το ICO δεν θα έχει πλέον καμία αρμοδιότητα 

επί των ενδιαφερομένων για τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες (BCR), οι εταιρείες καλούνται 

να εξετάσουν τα ακόλουθα: 

• Οι όμιλοι που έχουν την έδρα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση 

για BCR: οι εν λόγω όμιλοι θα πρέπει να προσδιορίσουν την πλέον ενδεδειγμένη επικεφαλής 

εποπτική αρχή BCR σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην 

ενότητα 1.2 του εγγράφου WP 263. 

• Τρέχουσες αιτήσεις:  Όμιλοι για τους οποίους οι δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες (BCR) βρίσκονται 

στο στάδιο της αναθεώρησης από το ICO θα πρέπει να προσδιορίσουν μια νέα επικεφαλής 

εποπτική αρχή BCR, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο έγγραφο WP263. Η νέα επικεφαλής 

εποπτική αρχή BCR θα αναλάβει την αίτηση και θα κινήσει επισήμως νέα διαδικασία, κατά τη 

στιγμή του Brexit χωρίς συμφωνία. 

Υποβολή σχεδίου BCR στο ΕΣΠΔ: Εάν εκκρεμεί σχέδιο απόφασης του ICO για την έγκριση BCR 

ενώπιον του ΕΣΠΔ κατά τη στιγμή του Brexit χωρίς συμφωνία, ο όμιλος πρέπει να προσδιορίσει μια 

νέα επικεφαλής εποπτική αρχή BCR, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο έγγραφο WP263. Ο 

νέος επικεφαλής BCR θα αναλάβει και θα υποβάλει εκ νέου σχέδιο απόφασης για την έγκριση BCR 

στο ΕΣΠΔ. 

• Εγκεκριμένοι κάτοχοι BCR: Οι κάτοχοι BCR πρέπει να προσδιορίσουν τη νέα επικεφαλής εποπτική 

αρχή BCR, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο έγγραφο WP 263. 

Σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω σενάρια, η εποπτική αρχή που μπορεί να κληθεί να ενεργήσει ως 

νέα επικεφαλής εποπτική αρχή BCR, θα εξετάσει, σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες εποπτικές 

αρχές, εάν πρόκειται για τον κατάλληλο επικεφαλής BCR, ανάλογα με την κάθε περίπτωση και θα 

ενημερώσει σχετικά τον όμιλο. Για τυχόν ερωτήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες, οι όμιλοι καλούνται 

να επικοινωνήσουν με το ICO. 
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