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EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR
Euroopa Andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte komisjoni ettepaneku kohta võtta vastu
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2007/36/EÜ seoses
aktsionäride pikaajalise kaasamise soodustamisega ja direktiivi 2013/34/EL seoses ühingujuhtimise
aruande teatavate elementidega
(Arvamuse täistekst (inglise, prantsuse ja saksa keeles) on Euroopa andmekaitseinspektori veebilehel
www.edps.europa.eu)
(2014/C 417/06)
1.

Sissejuhatus

1.1. Konsulteerimine Euroopa Andmekaitseinspektoriga
1.

Komisjoni võttis 9. aprillil 2014 vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku, millega muudetakse
direktiivi 2007/36/EÜ seoses aktsionäride pikaajalise kaasamise soodustamisega ja direktiivi 2013/34/EL seoses
ühingujuhtimise aruande teatavate elementidega (edaspidi „ettepanek”) (1). Järgmisel päeval saatis komisjon ettepa
neku konsulteerimiseks Euroopa Andmekaitseinspektorile.

2.

Meil on hea meel, et meiega enne ettepaneku vastuvõtmist konsulteeriti ja meile anti võimalus esitada komisjonile
mitteametlikke märkusi. Komisjon arvestas mitme meie märkusega. Selle tulemusena on direktiivi ettepanekus pare
mad andmekaitsemeetmed. Samuti on meil hea meel, et preambulis viidatakse Euroopa Andmekaitseinspektoriga
konsulteerimisele.

1.2. Ettepaneku taust, eesmärk ja reguleerimisala
3.

2012. aastal nähti komisjoni tegevuskavas „Euroopa äriühinguõigus ja äriühingu üldjuhtimine – ajakohane õigus
raamistik kaasatumate aktsionäride ja jätkusuutlike äriühingute jaoks” (2) ette komisjoni tegevuskava selles valdkon
nas, tuginedes kahele eesmärgile – läbipaistvuse suurendamine ja aktsionäride kaasamine.

4.

Euroopa Andmekaitseinspektor esitas oma 27. märtsi 2013. aasta kirjas komisjonile (3) tegevuskava asjaomaste
punktide kohta märkusi. Eelkõige andsime andmekaitset ja eraelu puutumatust käsitlevad esialgsed suunised seoses
aktsionäride isiku tuvastamisega ja aktsionäride järelevalvega tasustamispoliitika üle.

5.

Selle ettepaneku üldeesmärk on muu hulgas muuta direktiivi 2007/36/EÜ („aktsionäride õiguste direktiiv”) (4),
millega kehtestati miinimumstandardid tagamaks, et aktsionäridel on enne aktsionäride üldkoosolekut õigeaegne
juurdepääs asjakohasele teabele ja lihtsad võimalused hääletamiseks üldkoosolekult eemal viibides, ning sätestati
aktsionäride õigustega seoses ka mitu muud ühist nõuet.

3.

Järeldused

34. Meil on hea meel, et Euroopa Andmekaitseinspektoriga konsulteeriti selle ettepaneku suhtes ja et komisjon arvestas
mitme meie märkusega. Selle tulemusena on direktiivi ettepanekus paremad andmekaitsemeetmed.
35. Käesolevas arvamuses soovitame mõningaid lisatäiendusi:
— lisada tuleks sisuline üldsäte, milles viidatakse kohaldatavatele andmekaitsealastele õigusaktidele, sealhulgas
direktiivi 95/46/EÜ rakendavatele siseriiklikele õigusnormidele;
— ettepanekus tuleks ka täpsustada andmete töötlemise eesmärgid ja selgelt sätestada, et aktsionäride isikut
puudutavat teavet ega konkreetsete juhtide tasustamise andmeid ei tohi kasutada sobimatutel eesmärkidel;
(1) COM(2014) 213(final).
(2) COM(2012) 740(final).
(3) Avaldatud Euroopa Andmekaitseinspektori veebilehel aadressil https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/
Documents/Consultation/Comments/2013/13-03-27_Letter_Company_Law_EN.pdf
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta direktiiv 2007/36/EÜ.

21.11.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 417/9

— lisaks tuleks ettepanekus sätestada, et äriühingud peavad tagama selliste tehniliste ja korralduslike meetmete
kasutusele võtmise, millega piiratakse teatava ajavahemiku järel juurdepääs üksikisikuid (nt aktsionäre või
konkreetseid juhte) puudutavale teabele;
— ühtlasi tuleks ettepanekus sätestada, et kui konkreetse juhi tasustamispaketi üksikasjade avalikustamisel saavad
teatavaks terviseandmed või muud direktiivi 95/46/EÜ artikli 8 alusel kaitstud andmete eriliigid, tuleks sellisele
tundlikumale teabele viitamise vältimiseks see teave kustutada.
Brüssel, 28. oktoober 2014
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