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EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR
Euroopa Andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte komisjoni ettepaneku kohta võtta vastu
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ühe osanikuga osaühingute kohta
(Arvamuse täistekst (inglise, prantsuse ja saksa keeles) on esitatud Euroopa Andmekaitseinspektori veebilehel
http://www.edps.europa.eu)
(2014/C 390/02)
1.

Sissejuhatus

1.1. Konsulteerimine Euroopa Andmekaitseinspektoriga
1.

Komisjon võttis 9. aprillil 2014 vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku ühe osanikuga osaü
hingute kohta (edaspidi „ettepanek”) (1). Samal päeval saatis komisjon ettepaneku konsulteerimiseks Euroopa And
mekaitseinspektorile.

1.2. Ettepaneku eesmärk ja kohaldamisala
2.

Ettepaneku üldeesmärk on „lihtsustada potentsiaalsete äriühingu asutajate, eelkõige VKEde jaoks äriühingu asuta
mist välismaal”. Selle saavutamiseks on ettepaneku üks eesmärke „ühe osanikuga osaühingute asutamise ja juhti
mise tingimuste ühtlustamine”. Ettepanek näeb ette „veebipõhise registreerimise võimaluse, näidispõhikirja kasuta
mise, 1-eurose miinimumkapitalinõude ning bilansitesti ja maksevõimet kinnitava tõendi kasutamise”. Läbipaistvuse
tagamiseks nõutakse selles ka ühe osanikuga osaühingu kohta andmete avaldamist avalikkusele juurdepääsetavas
registris (2).

3.

Järeldused

—

Euroopa Andmekaitseinspektoriga konsulteerimine selle ettepaneku küsimuses ning asjaolu, et ettepanekuga piira
takse andmete kogumist kehtivate keeldude kohta ja nähakse ette teabevahetuse toimumine siseturu infosüsteemi
(IMI) kaudu, on teretulnud.

—

Käesolevas arvamuses soovitame täiendada seda ettepanekut järgmiselt:
—

lisada tuleks sisuline säte või vähemalt põhjendus, milles viidatakse kohaldatavatele andmekaitsealastele õigu
saktidele, sealhulgas riiklikele õigusaktidele, millega rakendatakse direktiivi 95/46/EÜ;

—

preambulis tuleks viidata asjaolule, et Euroopa Andmekaitseinspektoriga on konsulteeritud;

—

ettepanekus tuleks selgemalt sätestada, milliseid isikuandmeid võib siseturu infosüsteemi kaudu vahetada ja
kas keeldude kohta võib koguda lisateavet;

—

ettepaneku sisulises sättes tuleks pärast proportsionaalsuse hoolikat hindamist selgemalt täpsustada dokumen
did, mis tuleb teha üldsusele kättesaadavaks, ja sätestada, et igasuguse avaldamise suhtes kohaldatakse riiklike
õigusaktidega ettenähtud andmekaitsenõudeid;

—

peale selle tuleks ettepanekus sätestada, et ettepaneku kohaselt üldsusele kättesaadavaks tehtud isikuandmeid
võib kasutada läbipaistvuse tagamiseks ja aruandekohustuse täitmiseks, mitte mõnel muul eesmärgil;

(1) COM(2014) 212 (final).
(2) Seletuskiri, punktid 1, 2 ja 3.
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samuti tuleks ettepanekuga ette näha, et registrid/ettevõtjad peavad tagama selliste tehniliste ja korralduslike
meetmete kasutusele võtmise, millega piiratakse pärast teatavat ajavahemikku juurdepääs üksikisikuid (nt ainu
osanikke või ettevõtja esindajaid) puudutavale teabele.
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