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1.

Indledning

1.1. Høring af Den Europæiske Tilsynsførende
1.

Den 9. april 2014 vedtog Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om enkeltmandssel
skaber med begrænset ansvar (herefter »forslaget«) (1). Samme dag sendte Kommissionen forslaget til høring hos
Den Europæiske Tilsynsførende.

1.2. Forslagets formål og anvendelsesområde
2.

Det overordnede formål med forslaget er at »gøre det lettere for potentielle virksomhedsstiftere, og navnlig for
SMV'er, at etablere virksomhed i udlandet«. Med henblik herpå sigter forslaget mod at »harmonisere betingelserne
for oprettelse og drift af enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar«. Forslaget indeholder »mulighed for onlinere
gistrering med anvendelse af en standardiseret vedtægtsmodel, et minimumskapitalkrav på 1 EUR ledsaget af en
balanceprøve og en solvenserklæring«. For at bidrage til at sikre gennemsigtighed kræves der også adgang til oplys
ninger om enkeltmandsselskabet i et offentligt tilgængeligt register (2).

3.

Konklusioner

—

Vi glæder os over høringen af Den Europæiske Tilsynsførende om dette forslag og den omstændighed, at forslaget
begrænser indsamlingen af oplysninger om erklæringer om uegnethed, som er i kraft, og at det præciserer, at
udveksling af oplysninger kan foretages via IMI-systemet.

—

I denne udtalelse anbefaler vi følgende yderligere forbedringer:
—

Der bør medtages en materiel bestemmelse, eller i det mindste en betragtning, der henviser til den gældende
databeskyttelseslovgivning, herunder »den nationale ret, der gennemfører direktiv 95/46/EF«.

—

Der bør i præamblen henvises til, at Den Europæiske Tilsynsførende er blevet hørt.

—

Forslaget bør være mere eksplicit med hensyn til, hvilke personoplysninger der kan udveksles via IMI, herun
der hvorvidt yderligere oplysninger kan indsamles med hensyn til erklæringer om uegnethed.

—

Det bør i en materiel bestemmelse i forslaget præciseres mere klart, hvilke dokumenter der skal gøres tilgæn
gelige for offentligheden, på grundlag af en grundig proportionalitetsvurdering, og endvidere præciseres, at
enhver offentliggørelse vil blive underlagt databeskyttelsesgarantier i henhold til national lovgivning.

—

Endvidere bør det i forslaget præciseres, at de personoplysninger der offentliggøres i henhold til forslaget, kan
anvendes med henblik på gennemsigtighed og ansvarlighed og ikke må anvendes til formål, som ikke er
forenelige.

(1) COM(2014) 212 final.
(2) Begrundelse, afsnit 1, 2 og 3.
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Endelig bør det i forslaget også kræves, at registrene/virksomhederne sikrer, at der træffes tekniske og organi
satoriske foranstaltninger for at begrænse adgangen til oplysningerne om enkeltpersoner (f.eks. den eneste sel
skabsdeltager eller virksomhedsrepræsentanter) efter en vis periode.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2014.
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