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ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων επί της πρότασης οδηγίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις μονοπρόσωπες εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης
(Το πλήρες κείμενο της παρούσας γνωμοδότησης διατίθεται στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά μέσω
του δικτυακού τόπου του ΕΕΠΔ στη διεύθυνση http://www.edps.europa.eu)
(2014/C 390/02)
1.

Εισαγωγή

1.1. Διαβούλευση με τον ΕΕΠΔ
1.

Στις 9 Απριλίου 2014, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με τις μονοπρόσωπες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (στο εξής «η πρόταση») (1). Η πρόταση διαβιβάστηκε αυθημερόν από
την Επιτροπή στον ΕΕΠΔ για διαβούλευση.

1.2. Στόχος και πεδίο εφαρμογής της πρότασης
2.

Ο γενικός στόχος της πρότασης είναι «να διευκολύνει κάθε δυνητικό ιδρυτή εταιρείας, και ιδίως για τις ΜΜΕ, να ιδρύσει
εταιρείες στην αλλοδαπή». Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η πρόταση κρίνει σκόπιμο να «εναρμονιστούν οι όροι της
σύστασης και της λειτουργίας των μονοπρόσωπων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης». Η πρόταση προβλέπει επίσης «τη
δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής με τη χρήση του τυποποιημένου υποδείγματος καταστατικού, ελάχιστο απαιτούμενο
κεφάλαιο 1 ευρώ, συνοδευόμενο με το κριτήριο του υγιούς ισολογισμού, καθώς και δήλωση φερεγγυότητας». Επιπλέον,
για τη διασφάλιση της διαφάνειας, η πρόταση απαιτεί τη γνωστοποίηση ορισμένων πληροφοριών σχετικά με τη μονοπρό
σωπη εταιρεία σε μητρώο προσιτό στο κοινό (2).

3.

Συμπεράσματα

—

Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ζητήθηκε η γνώμη του, καθώς και για το ότι η συγκεκριμένη
πρόταση δεν επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων παρά μόνο στις περιπτώσεις προσώπων για τα οποία εκκρεμεί η λήψη από
φασης περί στέρησης δικαιώματος και προβλέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του συστήματος πληροφόρησης για
την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ).

—

Στην παρούσα γνωμοδότηση ο ΕΕΠΔ εισηγείται τις ακόλουθες περαιτέρω βελτιώσεις:
—

Την προσθήκη ουσιαστικής διάταξης ή, τουλάχιστον, αιτιολογικής σκέψης η οποία να περιέχει μνεία περί της ισχύου
σας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, περιλαμβανομένης της «εθνικής νομοθεσίας εφαρμογής της οδη
γίας 95/46/ΕΚ».

—

Τη συμπερίληψη αναφοράς στο προοίμιο σχετικά με τη γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ.

—

Την προσθήκη διευκρινίσεων στην πρόταση σχετικά με το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα επι
τρέπεται να ανταλλάσσονται μέσω του ΙΜΙ, καθώς και σχετικά με τη δυνατότητα ή μη συλλογής πρόσθετων πληρο
φοριών στις περιπτώσεις στέρησης δικαιωμάτων.

—

Την προσθήκη ουσιαστικής διάταξης στην πρόταση η οποία θα ορίζει ποια έγγραφα πρέπει να διατίθενται στο κοινό
κατόπιν προσεκτικής αξιολόγησης βάσει της αρχής της αναλογικότητας, καθώς και διευκρίνισης ως προς το ότι οια
δήποτε δημοσιοποίηση υπόκειται σε εγγυήσεις προστασίας δεδομένων στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας.

—

Επιπροσθέτως, η πρόταση πρέπει να διευκρινίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δημοσιοποιούνται
βάσει αυτής μπορούν να χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφάνειας και λογοδοσίας και όχι για ασύμβατους
σκοπούς.

(1) COM(2014) 212 final.
(2) Αιτιολογική έκθεση, τμήματα 1, 2 και 3.
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Τέλος, η πρόταση πρέπει να υποχρεώνει τα μητρώα / τις επιχειρήσεις να διασφαλίζουν την εφαρμογή τεχνικών και
οργανωτικών μέτρων τα οποία θα περιορίζουν, ύστερα από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, την προσβασιμότητα σε
πληροφορίες που αφορούν πρόσωπα (όπως μονοπρόσωπες εταιρείες ή εκπροσώπους επιχειρήσεων).

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2014.
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