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EIROPAS DATU AIZSARDZĪBAS UZRAUDZĪTĀJS
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par Komisijas priekšlikumu Eiropas
Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru
ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu un Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz paziņojuma par
korporatīvo pārvaldību dažiem elementiem
(ī atzinuma pilns teksts angļu, franču un vācu valodā ir pieejams EDAU vietnē www.edps.europa.eu)
(2014/C 417/06)
1.

Ievads

1.1. Apspriešanās ar EDAU
1.

Komisija 2014. gada 9. aprīlī pieņēma priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza
Direktīvu 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu un Direktīvu 2013/34/ES attiecībā
uz paziņojuma par korporatīvo pārvaldību dažiem elementiem (turpmāk tekstā “priekšlikums”) (1). Nākamajā dienā
Komisija šo priekšlikumu nosūtīja EDAU.

2.

Mēs atzinīgi novērtējam to, ka Komisija pirms šā priekšlikuma pieņemšanas ar EDAU apspriedās un ka mums tika
dota iespēja sniegt Komisijai neoficiālus apsvērumus. Komisija ņēma vērā vairākus no šiem apsvērumiem. Tā rezul
tātā ierosinātajā direktīvā ir nostiprināti datu aizsardzības pasākumi. EDAU arī atzinīgi novērtē to, ka priekšlikuma
preambulā ir ietverta atsauce uz apspriešanos.

1.2. Priekšlikuma saturs, mērķis un darbības joma
3.

Komisijas 2012. gada Rīcības plāns: Eiropas uzņēmējdarbības tiesības un korporatīvā vadība – mūsdienīgs tiesiskais
regulējums akcionāru lielākai iesaistīšanai un noturīgāku uzņēmumu veidošanai (2) nodrošināja šajā jomā Komisijas
ceļa karti, kas balstīta uz pārredzamības uzlabošanas un akcionāru iesaistīšanas mērķiem.

4.

EDAU savā 2013. gada 27. marta vēstulē Komisijai (3) izteica savus apsvērumus par būtiskiem Rīcības plāna jautā
jumiem. Jo īpaši tika sniegtas iepriekšējas norādes attiecībā uz datu aizsardzības un privātuma jautājumiem saistībā
ar “akcionāru identifikāciju” un “atalgojuma politikas pārskatāmību akcionāriem”.

5.

Šā priekšlikuma vispārējais mērķis tā būtiskajā daļā ir grozīt Direktīvu 2007/36/EK (turpmāk tekstā “Akcionāru
tiesību direktīva”) (4), ar kuru ieviesa minimālos standartus, lai nodrošinātu, ka akcionāriem pirms pilnsapulces ir
laicīga piekļuve būtiskajai informācijai un vienkārši līdzekļi, lai balsotu no attāluma, kā arī noteica vairākas citas
kopīgas prasības attiecībā uz akcionāru tiesībām.

3.

Secinājumi

34. Mēs atzinīgi novērtējam to, ka Komisija ar EDAU apspriedās par šo priekšlikumu un ņēma vērā vairākus no snieg
tajiem apsvērumiem. Tā rezultātā ierosinātajā direktīvā ir nostiprināti datu aizsardzības pasākumi.
35. Šajā atzinumā EDAU iesaka šādus turpmākus uzlabojumus:
— jāpievieno vispārīgs, materiāls noteikums ar atsauci uz piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem,
tostarp “valsts likumiem, ar ko īsteno Direktīvu 95/46/EK”,
— priekšlikumā arī jākonkretizē apstrādes nolūki un skaidri jāparedz, ka informāciju par akcionāru identitāti un
datus par atsevišķu direktoru atalgojumu neizmanto nekādiem neatbilstīgiem nolūkiem,
(1) COM(2014) 213 final.
(2) COM(2012) 740 final.
(3) Pieejams EDAU tīmekļa vietnē: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/
Comments/2013/13-03-27_Letter_Company_Law_EN.pdf
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Direktīva 2007/36/EK.
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— tāpat priekšlikumā jāietver prasība, lai uzņēmumi nodrošina, ka ir ieviesti jebkuri tehniskie un organizatoriskie
pasākumi, lai pēc zināma laika perioda ierobežotu pieejamību informācijai par personām (piemēram, akcionā
riem vai atsevišķiem direktoriem),
— visbeidzot, priekšlikumā būtu jāietver prasība, ka gadījumā, ja informācijas atklāšanā par konkrēta direktora
atalgojuma paketi parādās dati par veselības stāvokli vai citi īpašu kategoriju dati, kas ir aizsargāti ar Direktīvas
95/46/EK 8. pantu, tad informācija ir jārediģē tā, lai izslēgtu tajā jebkādu atsauci uz šādu “jutīgāku” informāciju.
Briselē, 2014. gada 28. oktobrī
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