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EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU
Tiivistelmä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnosta, joka koskee komission ehdotusta Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta osakkeenomistajien
pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta sekä direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen tiettyjen osien osalta
(Koko lausunto on luettavissa englanniksi, ranskaksi ja saksaksi Euroopan tietosuojavaltuutetun verkkosivustolla
www.edps.europa.eu)
(2014/C 417/06)
1.

Johdanto

1.1 Euroopan tietosuojavaltuutetun kuuleminen
1.

Komissio hyväksyi 9 päivänä huhtikuuta 2014 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi
direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta sekä
direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen tiettyjen osien osalta
(jäljempänä ’ehdotus’) (1). Komissio toimitti ehdotuksen seuraavana päivänä Euroopan tietosuojavaltuutetulle lausun
toa varten.

2.

Euroopan tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että häntä kuultiin ehdotuksesta ennen sen hyväksymistä ja
että hänelle annettiin tilaisuus esittää komissiolle epävirallisia huomautuksia. Komissio on ottanut huomioon useita
näistä huomautuksista. Tämän seurauksena direktiiviehdotuksen sisältämiä tietosuojatakeita on vahvistettu. Euroo
pan tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen myös siihen, että johdanto-osaan on lisätty viittaus Euroopan tietosuoja
valtuutetun kuulemiseen.

1.2 Ehdotuksen tausta, tavoitteet ja soveltamisala
3.

Vuonna 2012 komission asiakirjassa ”Toimintasuunnitelma: eurooppalainen yhtiöoikeus sekä yritysten hallinnointija ohjausjärjestelmä – nykyaikainen oikeudellinen kehys aiempaa sitoutuneemmille osakkeenomistajille ja kestävää
liiketoimintaa harjoittaville yrityksille” (2) esitettiin tätä alaa koskeva komission etenemissuunnitelma, joka perustuu
kahteen tavoitteeseen: avoimuuden lisäämiseen ja osakkeenomistajien vaikuttamiseen.

4.

Euroopan tietosuojavaltuutettu esitti komissiolle 27 päivänä maaliskuuta 2013 lähettämässään kirjeessä (3) huomau
tuksia toimintasuunnitelmaan liittyvistä seikoista. Euroopan tietosuojavaltuutettu antoi erityisesti alustavia ohjeita
tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan liittyvistä huolenaiheista, jotka koskivat ”osakkeenomistajien tunnistamista” ja
”osakkeenomistajien toteuttamaa palkka- ja palkkiokäytäntöjen valvontaa”.

5.

Nykyisen ehdotuksen yleisenä tavoitteena on olennaisilta osin muuttaa direktiiviä 2007/36/EY (”osakkeenomistajien
oikeuksia koskeva direktiivi”) (4), jolla otettiin käyttöön vähimmäisvaatimukset sen varmistamiseksi, että osakkeeno
mistajilla on käytettävissä asianmukaiset tiedot hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta ja yksinkertaiset etä-äänestyskei
not. Direktiivissä asetettiin myös osakkeenomistajien oikeuksia koskevia muita yleisiä vaatimuksia.

3.

Päätelmät

34. Euroopan tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että häntä kuultiin ehdotuksesta ja että komissio on ottanut
huomioon useita hänen esittämistään huomautuksista. Tämän seurauksena direktiiviehdotuksen sisältämiä tietosuo
jatakeita on vahvistettu.
35. Lausunnossa suositellaan ehdotukseen seuraavia lisäparannuksia:
— Ehdotukseen olisi lisättävä yleinen aineellinen säännös, jossa viitataan sovellettavaan tietosuojalainsäädäntöön,
myös kansallisiin säännöksiin, joilla direktiivi 95/46/EY on pantu täytäntöön.
— Ehdotuksessa olisi lisäksi täsmennettävä tietojenkäsittelyn tarkoitus, ja siinä olisi esitettävä selvästi, ettei osakkee
nomistajien tunnistustietoja eikä yksittäisten johtajien palkitsemista koskevia tietoja saa käyttää niiden tarkoituk
sen kanssa yhteensopimattomalla tavalla.
(1) COM(2014) 213 final.
(2) COM(2012) 740 final.
(3) Saatavilla Euroopan tietosuojavaltuutetun verkkosivuilla https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/
Documents/Consultation/Comments/2013/13-03-27_Letter_Company_Law_EN.pdf
(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/36/EY, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007.
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— Ehdotuksessa olisi myös velvoitettava yrityksiä varmistamaan sellaisten teknisten ja organisatoristen toimenpitei
den käyttöönotto, joilla rajoitetaan yksilöitä (kuten osakkeenomistajia tai yksittäisiä johtajia) koskevien tietojen
saatavuutta tietyn ajanjakson jälkeen.
— Ehdotuksessa olisi myös vaadittava, että jos yksittäisen johtajan palkitsemispakettia koskevien tietojen julkaise
minen paljastaa terveyteen liittyviä tietoja tai muita direktiivin 95/46/EY 8 artiklan nojalla suojeltuja erityisiä
tietoryhmiä koskevia tietoja, kyseiset tiedot olisi peitettävä, jotta niissä ei olisi viittauksia tällaisiin ”arkaluontei
siin” tietoihin.
Tehty Brysselissä 28 päivänä lokakuuta 2014.
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