
EUROPSKI NADZORNIK ZAŠTITE PODATAKA

Izvršni sažetak mišljenja Europskog nadzornika za zaštitu podataka o prijedlogu Komisije 
o Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća o društvima s ograničenom odgovornošću s jednim 

članom

(Cjelovit tekst ovog mišljenja dostupan je na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku na internetskoj stranici 
Europskog nadzornika za zaštitu podataka http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 390/02)

1. Uvod

1.1 Savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka (EDPS)

1. Komisija je 9. travnja 2014. donijela prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o društvima s ograničenom 
odgovornošću s jednim članom („prijedlog”) (1). Istog je dana Komisija taj prijedlog poslala EDPS-u radi 
savjetovanja.

1.2 Cilj i područje primjene prijedloga

2. Ukupni cilj prijedloga jest „svakom potencijalnom osnivaču trgovačkog društva, a posebno u slučaju malih 
i srednjih poduzeća, olakšati osnivanje trgovačkih društava u inozemstvu”. S tim se ciljem u prijedlogu nastoji 
„uskladiti uvjete osnivanja i poslovanja društava s ograničenom odgovornošću s jednim članom”. Prijedlogom se 
pruža „mogućnost elektroničke registracije, uz standardni obrazac za društvene ugovore i minimalni kapitalni 
zahtjev od 1 EUR, popraćena provjerom bilance stanja i potvrdom o solventnosti”. Kako bi se osigurala transpa
rentnost, u njemu se također zahtijeva objava podataka o trgovačkom društvu s jednim članom u registru 
dostupnom javnosti (2).

3. Zaključci

— Pozdravljamo savjete Europskog nadzornika za zaštitu podataka o ovom prijedlogu i činjenicu da se prijedlogom 
ograničava prikupljanje podataka o važećim stanjima pravne nesposobnosti te da se njime utvrđuje da se razmjena 
informacija može obavljati u Informacijskom sustavu unutarnjeg tržišta (IMI).

— U ovom mišljenju preporučujemo sljedeća daljnja poboljšanja:

— potrebno je dodati materijalnu odredbu ili barem uvodnu izjavu u kojoj se spominju važeći propisi za zaštitu 
podataka, uključujući „nacionalno pravo kojim se provodi Direktiva 95/46/EZ”;

— u preambuli bi se trebala spomenuti činjenica da je provedeno savjetovanje s EDPS-om;

— prijedlog mora biti izričitiji u pogledu vrste osobnih podataka koje se mogu razmjenjivati u IMI-ju, uključujući 
i u pogledu mogućnosti prikupljanja dodatnih podataka povezanih s pravnom nesposobnosti;

— u materijalnim odredbama prijedloga trebali bi se jasnije navesti dokumenti koji će biti dostupni javnosti 
i podložni pažljivoj procjeni proporcionalnosti. K tome bi se u njima trebalo navesti da svaka objava podliježe 
mjerama za zaštitu podataka propisanima nacionalnim pravom;

— nadalje bi se u prijedlogu trebalo navesti da se osobni podaci koji se učine dostupni javnosti u skladu 
s prijedlogom mogu upotrijebiti za potrebe transparentnosti i odgovornosti te da se ne smiju upotrebljavati 
u druge neodgovarajuće svrhe;

(1) COM(2014) 212 završna verzija.
(2) Obrazloženje, odjeljci 1., 2. i 3.
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— naposljetku, u prijedlogu bi također trebao postojati zahtjev da registri/društva moraju osigurati uvođenje 
tehničkih i organizacijskih mjera za ograničavanje dostupnosti informacija o pojedincima (primjerice 
predstavnicima društva ili jednom članu) nakon određenog vremena.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. srpnja 2014.

Giovanni BUTTARELLI

Pomoćnik Europskog nadzornika za zaštitu podataka
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