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EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS
Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú
távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése, valamint a 2013/34/EU irányelvnek a vállalatirányítási
nyilatkozat egyes elemei tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi
irányelvre vonatkozó bizottsági javaslatról
(A vélemény teljes szövege angol, francia és német nyelven megtalálható az európai adatvédelmi biztos honlapján
www.edps.europa.eu)
(2014/C 417/06)
1.

Bevezetés

1.1. Egyeztetés az európai adatvédelmi biztossal
1.

2014. április 9-én a Bizottság elfogadta a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztön
zése, valamint a 2013/34/EU irányelvnek a vállalatirányítási nyilatkozat egyes elemei tekintetében történő módosí
tásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó javaslatot („javaslat”) (1) A Bizottság a javaslatot
egyeztetés céljából a következő napon elküldte az európai adatvédelmi biztosnak.

2.

Az európai adatvédelmi biztos üdvözli, hogy a Bizottság még a rendeletjavaslat elfogadása előtt egyeztetett vele,
valamint azt is, hogy lehetősége nyílt arra, hogy a Bizottság számára előterjessze nem hivatalos észrevételeit.
A Bizottság ezen észrevételek közül többet is figyelembe vett. Ennek eredményeként megerősödtek az irányelvjavas
latban szereplő adatvédelmi biztosítékok. Az európai adatvédelmi biztos üdvözli továbbá, hogy a preambulum utal
a vele folytatott egyeztetésre.

1.2. A javaslat háttere, célkitűzése és hatálya
3.

2012-ben a Bizottság Európai társasági jog és vállalatirányítás – a részvényesek nagyobb szerepvállalását és a fenn
tartható vállalatokat szolgáló modern jogi keret című cselekvési terve (2) az átláthatóság fokozása és a részvényesek
bevonása, mint célkitűzések alapján meghatározta a bizottsági menetrendet ezen a területen.

4.

Az európai adatvédelmi biztos 2013. március 27-i levelében (3) észrevételeket tett a cselekvési terv egyes vonatkozó
tételeivel kapcsolatban. Elsősorban előzetes iránymutatást nyújtottunk a „részvényesek azonosításával” és a „javadal
mazási politika részvényesi felügyeletével” kapcsolatos adatvédelmi és magánélet-védelmi problémák tekintetében.

5.

E javaslat átfogó célkitűzése a 2007/36/EK irányelv („a részvényesi jogokról szóló irányelv”) (4) módosítása, amely
minimumszabályokat vezetett be annak biztosítására, hogy a részvényesek a közgyűlés előtt kellő idővel hozzáférje
nek a vonatkozó információkhoz, egyszerű eszközökkel biztosította a távszavazás lehetőségét, továbbá számos más
közös követelményt megállapított a részvényesi jogokkal kapcsolatban.

3.

Következtetések

34. Üdvözöljük, hogy a javaslatról konzultáltak az európai adatvédelmi biztossal, és hogy a Bizottság számos észrevéte
lünket figyelembe vette. Ennek eredményeként megerősödtek az irányelvjavaslatban szereplő adatvédelmi
biztosítékok.
35. E véleményben a következő további javító intézkedésekre teszünk javaslatot:
— A szöveget ki kell egészíteni egy olyan érdemi rendelkezéssel, amely hivatkozik az érvényes adatvédelmi jogsza
bályokra, beleértve „a 95/46/EK irányelvet átültető nemzeti jogszabályokat” is.
— Ezenfelül a javaslatban meg kell határozni a feldolgozás célját, és egyértelműen rendelkezni kell arról, hogy sem
a részvényesek kilétére vonatkozó információk, sem az egyes igazgatók javadalmazására vonatkozó adatok nem
használhatók fel ezzel össze nem egyeztethető célra.
(1) COM(2014) 213 final.
(2) COM(2012) 740 final.
(3) Elérhető az európai adatvédelmi biztos weboldalán: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/
Consultation/Comments/2013/13-03-27_Letter_Company_Law_EN.pdf
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 2007. július 11-i 2007/36/EK irányelve.
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— A javaslatnak elő kell írnia továbbá a társaságok számára, hogy biztosítsák olyan technikai és szervezeti intézke
dések életbe léptetését, amelyek bizonyos időszak letelte után korlátozzák az egyénekre (úgymint a részvénye
sekre vagy az egyes igazgatókra) vonatkozó információkhoz való hozzáférést.
— Végül a javaslatnak elő kell írnia, hogy amennyiben egy adott igazgató javadalmazási csomagja részleteinek
közlése egészségügyi adatot vagy a 95/46/EK irányelv 8. cikke értelmében védett speciális kategóriába tartozó
adatot fed fel, az információt olyan módon át kell szerkeszteni, hogy az új szöveg kizárjon minden, a szóban
forgó „érzékenyebb” információkra való utalást.
Kelt Brüsszelben, 2014. október 28-án.
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az európai adatvédelmi biztos helyettese

