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EUROPOS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS
PAREIGŪNAS
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl Komisijos pasiūlymo dėl Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vienanarių privačių ribotos atsakomybės bendrovių
santrauka
(Visą šios nuomonės tekstą anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis galima rasti EDAPP svetainėje
http://www.edps.europa.eu)
(2014/C 390/02)
1.

Įvadas

1.1. Konsultacijos su EDAAP
1.

2014 m. balandžio 9 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vienanarių
privačių ribotos atsakomybės bendrovių (toliau – pasiūlymas) (1). Tą pačią dieną Komisija nusiuntė pasiūlymą
EDAPP konsultacijai.

1.2. Pasiūlymo tikslas ir taikymo sritis
2.

Bendras šio pasiūlymo tikslas yra „sudaryti geresnes bendrovių steigimo užsienyje sąlygas kiekvienam potencialiam
bendrovės įkūrėjui, ypač MVĮ“. Šiuo tikslu pasiūlymu siekiama „suderinti vienanarių ribotos atsakomybės bendrovių
steigimo ir veikimo principus“. Šiuo pasiūlymu numatoma „galimybė registruoti bendrovę internetu naudojant stan
dartinį įstatų šabloną ir taikant 1 euro minimalų kapitalo reikalavimą su balanso patikrinimu ir mokumo pažyma“.
Siekiant užtikrinti skaidrumą, reikalaujama atskleisti tam tikrą informaciją apie vienanarę bendrovę visuomenei pri
einamame registre (2).

3.

Išvados

—

Palankiai vertiname tai, kad dėl šio pasiūlymo buvo konsultuojamasi su EDAPP ir tai, kad pasiūlymu ribojamas su
šiuo metu taikomu teisių suvaržymu susijusių duomenų rinkimas ir nurodoma, kad gali būti keičiamasi informacija
per IMI.

—

Šioje nuomonėje rekomenduojame keletą papildomų tobulintinų dalykų:
—

reikėtų įtraukti esminę nuostatą ar bent konstatuojamąją dalį apie duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės
aktų, įskaitant nacionalinės teisės aktus, kuriais įgyvendinama Direktyva 95/46/EB, taikymą,

—

preambulėje turėtų būti nurodyta, kad buvo konsultuojamasi su EDAPP,

—

pasiūlyme turėtų būti aiškiau nurodyta, kokiais asmens duomenimis gali būti keičiamasi per IMI, įskaitant ir
tai, ar galima rinkti papildomą informaciją dėl teisių suvaržymo,

—

pasiūlymo esminėje nuostatoje reikėtų aiškiau nurodyti, kokie dokumentai bus skelbiami viešai, nuodugniai
įvertinus jų proporcingumą, ir taip pat pažymėti, kad bet kokiam dokumentų viešinimui bus taikomos duo
menų apsaugos priemonės, numatytos nacionalinės teisės aktuose,

—

be to, pasiūlyme turėtų būti nurodoma, kad asmens duomenys, viešinami kaip nustatyta pasiūlyme, gali būti
naudojami skaidrumo ir atskaitomybės tikslams, bet negali būti naudojami jokiems kitiems nesuderinamiems
tikslams,

(1) COM(2014) 212 final.
(2) Aiškinamojo memorandumo 1, 2 ir 3 skirsniai.
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galiausiai pasiūlymu turėtų būti reikalaujama, kad registrai/bendrovės užtikrintų, kad būtų imtasi techninių ir
organizacinių priemonių, kuriomis būtų apribota prieiga prie informacijos apie privačius asmenis (pvz., vie
nintelius narius ar bendrovių atstovus) praėjus tam tikram laikui.

Priimta Briuselyje 2014 m. liepos 23 d.
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