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DE EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR
GEGEVENSBESCHERMING
Samenvatting van het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over het
voorstel van de Commissie voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van
aandeelhouders betreft en van Richtlijn 2013/34/EU wat bepaalde onderdelen van de verklaring
inzake corporate governance betreft
(De volledige tekst van dit advies is beschikbaar in de Engelse, Franse en Duitse taal op de website van de Europese
Toezichthouder voor gegevensbescherming: http://www.edps.europa.eu)
(2014/C 417/06)
1.

Inleiding

1.1. Raadpleging van de EDPS
1.

Op 9 april 2014 heeft de Commissie een voorstel aangenomen voor een richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeel
houders betreft en van Richtlijn 2013/34/EU wat bepaalde onderdelen van de verklaring inzake corporate gover
nance betreft („het voorstel”) (1). De Commissie heeft het voorstel de volgende dag voor advies aan de EDPS
verzonden.

2.

Wij zijn blij met het feit dat we over dit voorstel geraadpleegd zijn vóór de aanname hiervan, en dat we de moge
lijkheid gekregen hebben informele opmerkingen aan de Commissie te doen toekomen. De Commissie heeft met
een aantal van deze opmerkingen rekening gehouden. Dientengevolge zijn de waarborgen voor gegevensbescher
ming in de voorgestelde richtlijn aangescherpt. Wij verwelkomen ook de verwijzing in de preambule naar de raad
pleging van de EDPS.

1.2. Context, doelstelling en reikwijdte van het voorstel
3.

In 2012 vormde het actieplan van de Commissie: „Europees vennootschapsrecht en corporate governance — een
modern rechtskader voor meer betrokken aandeelhouders en duurzamere ondernemingen” (2) de routekaart van de
Commissie voor het bereiken van de doelstellingen van meer transparantie en grotere aandeelhoudersbetrokkenheid.

4.

De EDPS ging in zijn brief van 27 maart 2013 aan de Commissie (3) in op relevante punten van het actieplan. We
boden met name een voorlopige leidraad met betrekking tot gegevensbescherming en privacybelangen betreffende
„identificatie van aandeelhouders” en „toezicht van de aandeelhouders op het beloningsbeleid”.

5.

De algemene doelstelling van het huidige voorstel is grotendeels het wijzigen van Richtlijn 2007/36/EG („Richtlijn
aandeelhoudersrechten”) (4), waarmee minimumnormen werden ingevoerd om te garanderen dat aandeelhouders
tijdig toegang hebben tot de relevantie informatie voorafgaande aan algemene vergaderingen en simpele manieren
om op afstand te stemmen, en ook een aantal andere algemene vereisten werden vastgesteld betreffende aandeel
houdersrechten.

3.

Conclusies

34. Wij stellen de raadpleging van de EDPS met betrekking tot dit voorstel en het feit dat de Commissie met verschil
lende van onze opmerkingen rekening heeft gehouden op prijs. Als gevolg hiervan zijn de waarborgen voor
gegevensbescherming in de voorgestelde richtlijn aangescherpt.
35. In dit advies raden wij de volgende verdere verbeteringen aan:
— er zou een algemene materiële bepaling moeten worden toegevoegd waarin wordt verwezen naar toepasselijke
wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder „de nationale wetgeving tot uitvoering van
Richtlijn 95/46/EG”;
— in het voorstel zouden de verwerkingsdoeleinden moeten worden gespecificeerd en duidelijk moeten worden
bepaald dat noch gegevens met betrekking tot de identiteit van aandeelhouders, noch gegevens betreffende de
beloningen van individuele bestuurders gebruikt mogen worden voor onverenigbare doeleinden;
(1) COM(2014) 213 final.
(2) COM(2012) 740 final.
(3) Beschikbaar op de website van de EDPS: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/
Comments/2013/13-03-27_Letter_Company_Law_EN.pdf
(4) Richtlijn 2007/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007.

21.11.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 417/9

— in het voorstel zou de vereiste moeten worden opgenomen dat ondernemingen technische en organisatorische
maatregelen treffen om de toegankelijkheid van de gegevens betreffende personen (zoals aandeelhouders en
individuele bestuurders) na een bepaalde periode te beperken;
— ten slotte zou in het voorstel de vereiste moeten worden opgenomen dat wanneer bij openbaarmaking van het
beloningspakket van individuele bestuurders ook gezondheidsgegevens of andere krachtens artikel 8 van
Richtlijn 95/46/EG beschermde bijzondere categorieën gegevens aan het licht zouden komen, de betreffende
informatie zodanig wordt bewerkt dat enige verwijzing naar dergelijke „gevoeligere” informatie wordt
uitgesloten.
Gedaan te Brussel, 28 oktober 2014.
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