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1. Introducere

1.1. Consultarea AEPD

1. La 9 aprilie 2014, Comisia a adoptat o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic (denumită în continuare „propunerea”) (1). În aceeași zi, 
Comisia a transmis propunerea la AEPD pentru consultare.

1.2. Obiectivul și domeniul de aplicare al propunerii

2. Obiectivul general al propunerii este acela „de a facilita pentru potențialii fondatori de societăți comerciale, în spe
cial pentru IMM-uri, înființarea de societăți în străinătate”. În acest scop, propunerea urmărește „armonizarea 
condițiilor de înființare și funcționare a societăților comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic”. Propunerea 
prevede „posibilitatea înregistrării online, cu modelul standard de statut, o cerință minimă de capital de 1 EUR, 
însoțită de un test al bilanțului și o declarație de solvabilitate”. Pentru a garanta transparența, propunerea include, 
de asemenea, obligația de a permite publicarea de anumite informații cu privire la societatea cu asociat unic, într-
un registru accesibil publicului (2).

3. Concluzii

— Salutăm consultarea AEPD cu privire la această propunere, precum și faptul că propunerea restrânge colectarea 
datelor privind descalificările în vigoare și precizează că schimburile de informații pot avea loc prin intermediul 
sistemului IMI.

— Prezentul aviz recomandă următoarele îmbunătățiri suplimentare:

— adăugarea unei dispoziții de fond, sau cel puțin a unui considerent, care să facă referire la legislația aplicabilă 
privind protecția datelor, inclusiv la „legislația națională de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE”;

— preambulul ar trebui să menționeze faptul că a fost consultată AEPD;

— propunerea ar trebui să precizeze mai clar ce date cu caracter personal pot face obiectul schimbului de 
informații prin intermediul sistemului IMI, inclusiv dacă se pot colecta informații suplimentare cu privire la 
descalificări;

— ar trebui ca propunerea să specifice mai clar, într-o dispoziție de fond, care sunt documentele care trebuie 
puse la dispoziția publicului, sub rezerva unei evaluări atente a proporționalității, precum și să specifice că 
orice publicare va face obiectul garanțiilor privind protecția datelor, în conformitate cu dispozițiile legislației 
naționale;

— în plus, propunerea ar trebui să precizeze că utilizarea datelor cu caracter personal puse la dispoziția publicu
lui în temeiul propunerii este permisă pentru asigurarea transparenței și exercitarea răspunderii, dar în niciun 
caz pentru scopuri incompatibile;

(1) COM(2014) 212 final.
(2) Expunere de motive, secțiunile 1, 2 și 3.
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— în sfârșit, propunerea ar trebui să impună registrelor comerțului/societăților instituirea unor măsuri tehnice și 
organizatorice prin care să se limiteze accesul la informațiile referitoare la persoane fizice (precum asociații 
unici sau reprezentanții societății) după o anumită perioadă de timp.

Adoptat la Bruxelles, 23 iulie 2014.

Giovanni BUTTARELLI

Adjunctul Autorității Europene pentru Protecția Datelor
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