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ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ЗА ЗАЩИТА НА
ДАННИТЕ
Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно
предложение на Комисията за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на
акционерите и на Директива 2013/34/ЕС по отношение на някои елементи на декларацията за
корпоративното управление
(Пълният текст на настоящото становище може да бъде намерен на английски, френски и немски език на
уебсайта на ЕНОЗД www.edps.europa.eu)
(2014/C 417/06)
1.

Въведение

1.1. Консултации с ЕНОЗД
1.

На 9 април 2014 г. Комисията прие предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение
на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите и на
Директива 2013/34/ЕС по отношение на някои елементи на декларацията за корпоративното управление (наричано
по-нататък „предложението“) (1). На следващия ден Комисията изпрати предложението на ЕНОЗД за консултации.

2.

Приветстваме факта, че с нас бяха проведени консултации по това предложение преди приемането му и че ни бе
дадена възможността да предоставим неофициални мнения на Комисията. Комисията взе предвид някои от тези мне
ния. В резултат бяха засилени предпазните мерки за защита на данните в предложената директива. Приветстваме
също така позоваването в преамбюла на консултациите с ЕНОЗД.

1.2. Контекст, цел и обхват на предложението
3.

През 2012 г. планът за действие на Комисията „Европейско дружествено право и корпоративно управление —
модерна правна рамка за по-ангажирани акционери и по-устойчиви дружества“ (2) представи пътната карта на Коми
сията в тази област, базираща се на целите за повишаване на прозрачността и ангажиране на акционерите.

4.

В своето писмо от 27 март 2013 г. до Комисията (3) ЕНОЗД коментира съответните точки от плана за действие. Поспециално ние предоставихме предварителни насоки относно нашата загриженост за защитата на данните и непри
косновеността на личния живот във връзка с „идентифицирането на акционерите“ и „надзора над политиката за въз
награждения от страна на акционерите“.

5.

Общата цел на настоящото предложение по същество е да бъде изменена Директива 2007/36/ЕС (наричана по-ната
тък „Директивата за правата на акционерите“) (4), с която бяха въведени минимални изисквания, гарантиращи свое
временен достъп на акционерите до важната информация преди общото събрание и прости начини за дистанционно
гласуване, и бяха въведени редица други общи изисквания във връзка с правата на акционерите.

3.

Заключения

34. Приветстваме провеждането на консултации с ЕНОЗД по това предложение и факта, че Комисията взе предвид
няколко наши мнения. В резултат бяха засилени предпазните мерки за защита на данните в предложената
директива.
35. В настоящото становище препоръчваме следните допълнителни подобрения:
— Обща, съществена разпоредба следва да се добави относно приложимото законодателство за защита на данните,
включително относно „националните законодателства за изпълнение на Директива 95/46/ЕО“.
— Освен това в предложението следва да се уточнят целите на обработването и ясно да се посочи, че нито инфор
мацията за самоличността на акционерите, нито данните за възнагражденията на отделните директори ще се
използват за несъвместими цели.
(1) COM(2014) 213 final.
(2) COM(2012) 740 final.
(3) Може да се намери на уебсайта на ЕНОЗД: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/
Consultation/Comments/2013/13-03-27_Letter_Company_Law_EN.pdf
(4) Директива 2007/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г.
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— По-нататък в предложението следва да се постави изискването дружествата да осигурят въвеждането на техниче
ски и организационни мерки за ограничаване на достъпа до информация за физическите лица (като напр. акцио
нерите и отделните директори) след определен период от време.
— И накрая, с предложението следва да се въведе изискването, според което в случай на оповестяване на подробно
стите за общото възнаграждение на отделен директор, разкриване на данни, свързани със здравето, или на други
специални категории от защитата на данни съгласно член 8 от Директива 95/46/ЕО информацията да бъде
редактирана, така че да се изключва посочването на „по-чувствителна информация“.
Съставено в Брюксел на 28 октомври 2014 година.

Giovanni BUTTARELLI

Асистент към Европейския надзорен орган по защита на
данните

