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1. Indledning

1.1. Høring af den tilsynsførende (EDPS)

1. Den 9. april 2014 vedtog Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af 
direktiv 2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement, og af direktiv 2013/34/EU, 
for så vidt angår visse aspekter ved redegørelsen for virksomhedsledelse (i det følgende benævnt »forslaget«) (1). Den 
følgende dag sendte Kommissionen forslaget til høring hos den tilsynsførende.

2. Vi glæder os over, at vi blev hørt om dette forslag inden dets vedtagelse, og at vi fik mulighed for at fremsætte 
uformelle bemærkninger til Kommissionen. Kommissionen tog flere af disse bemærkninger i betragtning. Som følge 
heraf er databeskyttelsesgarantierne i det foreslåede direktiv blevet styrket. Vi glæder os ligeledes over henvisningen 
til høringen af den tilsynsførende i præamblen.

1.2. Forslagets baggrund, mål og anvendelsesområde

3. I 2012 indeholdt Kommissionens handlingsplan »Selskabsret og corporate governance i EU — en tidssvarende 
lovramme for mere engagerede aktionærer og bæredygtige virksomheder« (2) Kommissionens køreplan på dette 
område, som havde til formål at styrke gennemsigtigheden og aktionærernes engagement.

4. I sit brev af 27. marts 2013 til Kommissionen (3) fremsatte den tilsynsførende bemærkninger til relevante elementer 
af handlingsplanen. Vi bidrog især med en indledende vejledning om databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets 
fred, for så vidt angår »identifikation af aktionærer« og »aktionærers tilsyn med aflønningspolitikken«.

5. Det overordnede formål med relevante dele af det foreliggende forslag er at ændre direktiv 2007/36/EF (»direktivet 
om aktionærrettigheder«) (4), som indførte minimumsstandarder for at sikre, at aktionærerne har rettidig adgang til 
relevante oplysninger forud for generalforsamlinger og til enkle midler til at stemme på afstand, og som udstak en 
række andre generelle krav med hensyn til aktionærers rettigheder.

3. Konklusioner

34. Vi er glade for, at den tilsynsførende er blevet hørt om dette forslag, og at Kommissionen tog flere af vores 
bemærkninger i betragtning. Som følge heraf er databeskyttelsesgarantierne i det foreslåede direktiv blevet styrket.

35. I nærværende udtalelse anbefaler vi følgende yderligere forbedringer:

— Der bør tilføjes en generel substansbestemmelse, der henviser til gældende databeskyttelseslovgivning, herunder 
»national lovgivning til gennemførelse af direktiv 95/46/EF«.

— Derudover bør forslaget fastsætte formålet med databehandlingen og tydeligt angive, at hverken oplysninger om 
aktionærernes identitet eller aflønningen af individuelle ledelsesmedlemmer skal anvendes til andre formål end 
de tiltænkte.

(1) COM(2014) 213 final.
(2) COM(2012) 740 final.
(3) Tilgængelig på den tilsynsførendes websted på https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/

Consultation/Comments/2013/13-03-27_Letter_Company_Law_EN.pdf
(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/36/EF af 11. juli 2007.
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— Der bør desuden stilles krav i forslaget om, at virksomheder sikrer tilstedeværelsen af tekniske og organisatori
ske foranstaltninger for at begrænse tilgængeligheden af oplysninger om enkeltpersoner (såsom aktionærer og 
ledelsesmedlemmer) efter en given periode.

— Endelig bør der i forslaget stilles krav om, at eventuelle oplysninger om sundhed eller andre særlige data, som 
er beskyttet i henhold til artikel 8 i direktiv 95/46/EF, bør bortredigeres før offentliggørelse af individuelle 
ledelsesmedlemmers aflønningspakker for at undgå henvisninger til sådanne følsomme oplysninger.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. oktober 2014.

Giovanni BUTTARELLI

Assisterende Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse
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