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(2014/C 390/02)

1. Johdanto

1.1 Euroopan tietosuojavaltuutetun kuuleminen

1. Komissio hyväksyi 9 päivänä huhtikuuta 2014 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhden
miehen rajavastuuyhtiöistä (jäljempänä ’direktiiviehdotus’) (1). Komissio toimitti direktiiviehdotuksen samana päi
vänä Euroopan tietosuojavaltuutetulle lausunnon antamista varten.

1.2 Direktiiviehdotuksen tavoite ja soveltamisala

2. Direktiiviehdotuksen päätavoitteena on ”helpottaa potentiaalisten yrityksen perustajien ja erityisesti pk-yritysten toi
mia yrityksen perustamiseksi ulkomailla”. Näin ollen direktiiviehdotuksen tavoitteena on ”yhdenmukaistaa yhden
miehen rajavastuuyhtiöiden perustamista ja toimintaa koskevat edellytykset”. Direktiiviehdotus ”mahdollistaa sähkö
isen rekisteröinnin käyttäen yhtiöjärjestyksen vakiomuotoista mallia, yhden euron vähimmäispääomavaatimuksen 
sekä tasetestin ja vakavaraisuusvakuutuksen”. Avoimuuden varmistamiseksi siinä edellytetään myös tiettyjen yhden
miehen yhtiön tietojen julkistamista rekisterissä, josta jokainen voi saada tietoja (2).

3. Päätelmät

— Euroopan tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että tietosuojavaltuutettua kuullaan tästä direktiiviehdotuk
sesta ja että direktiiviehdotuksessa rajataan voimassa olevaa liiketoimintakieltoa koskevien tietojen keruuta sekä täs
mennetään, että tietojenvaihto voidaan hoitaa sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) kautta.

— Tässä lausunnossa suositellaan seuraavia parannuksia:

— Direktiiviehdotukseen pitäisi lisätä säännös tai vähintäänkin johdanto-osan perustelukappale, jossa viitataan 
asiassa sovellettavaan tietosuojalainsäädäntöön, ”direktiivin 95/46/EY kansallinen täytäntöönpanosäädös” 
mukaan lukien.

— Johdanto-osassa tulisi mainita, että Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu.

— Direktiiviehdotuksessa pitäisi eritellä tarkemmin, mitä henkilötietoja IMI-järjestelmän kautta voidaan vaihtaa ja 
voidaanko liiketoimintakielloista kerätä lisätietoa.

— Direktiiviehdotuksessa olevassa säännöksessä pitäisi täsmentää selkeämmin, mitä asiakirjoja on annettava 
yleisesti saataville suhteellisuusperiaatteen huolellisen arvioinnin perusteella, ja siinä pitäisi täsmentää myös, 
että kaikkiin julkaistaviin tietoihin sovelletaan kansallisen lainsäädännön mukaisia tietosuojatakeita.

— Lisäksi direktiiviehdotuksessa pitäisi täsmentää, että ehdotuksen nojalla yleisesti saataville annettavia henkilö
tietoja voidaan käyttää avoimuuteen ja vastuuvelvollisuuteen liittyvässä tarkoituksessa, muttei missään näiden 
kanssa ristiriitaisessa tarkoituksessa.

(1) COM(2014) 212 final.
(2) Direktiiviehdotuksen perustelut, 1, 2 ja 3 kohta.
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— Direktiiviehdotuksessa pitäisi vaatia rekistereitä/yrityksiä varmistamaan, että yksittäisiä henkilöitä (esimerkiksi 
ainoita jäseniä tai yrityksen edustajia) koskevien tietojen saatavuutta rajoitetaan teknisin ja organisaatioon liit
tyvin toimenpitein tietyn ajan kuluttua.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2014.

Giovanni BUTTARELLI

Apulaistietosuojavaltuutettu
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