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(2014/C 390/02)

1. Inledning

1.1 Samråd med Europeiska datatillsynsmannen

1. Den 9 april 2014 antog kommissionen ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmans
bolag med begränsat ansvar (nedan kallat förslaget) (1). Samma dag skickade kommissionen förslaget till Europeiska 
datatillsynsmannen för samråd.

1.2 Förslagets mål och omfattning

2. Huvudsyftet med detta förslag är att ”göra det lättare för företag, särskilt små och medelstora företag, att grunda 
företag utomlands”. En strävan i förslaget är därför att se till att ”villkoren för att inrätta och driva enmansbolag 
med begränsat ansvar harmoniseras”. Förslaget omfattar ”möjlighet till registrering via internet, standardmall för 
bolagsordning, ett minimikapitalkrav på 1 euro, ett balansräkningstest och ett solvensintyg”. För att garantera 
öppenhet och insyn krävs det enligt förslaget att vissa uppgifter om enmansbolag registreras i ett register som är 
tillgängligt för allmänheten (2).

3. Slutsatser

— Europeiska datatillsynsmannen välkomnar samrådet kring förslaget och att förslaget begränsar uppgiftsinsamlingen 
till uppgifter om aktuella grunder för obehörighet, och att det specificeras att informationsutbyte kan ske genom 
IMI-systemet.

— I detta yttrande rekommenderar datatillsynsmannen följande ytterligare förbättringar:

— Det bör läggas till en bestämmelse, eller åtminstone ett skäl, som hänvisar till tillämplig lagstiftning om upp
giftsskydd, däribland ”nationell lagstiftning som har antagits för tillämpningen av direktiv 95/46/EG”.

— Det faktum att samråd skett med Europeiska datatillsynsmannen bör återspeglas i ingressen.

— Det bör anges mer uttryckligt i förslaget vilka personuppgifter som kan komma att utbytas genom IMI, bland 
annat bör det klargöras om ytterligare information om obehörighet kan samlas in.

— Förslaget bör innehålla en bestämmelse som tydligare anger vilka handlingar som ska göras tillgängliga för 
allmänheten, med förbehåll för en noggrann bedömning av proportionaliteten, och det bör uttryckligen anges 
att varje offentliggörande kommer att göras med förbehåll för uppgiftsskyddet enligt nationell lag.

— Dessutom bör det i förslaget förtydligas att personuppgifter som görs allmänt tillgängliga enligt förslaget ska 
användas för ändamål som rör öppenhet och redovisningsskyldighet och inte får användas för ändamål som 
inte är förenliga med detta.

(1) COM(2014) 212 final.
(2) Motivering, avsnitt 1, 2 och 3.
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— Slutligen bör förslaget också innefatta krav på att registren och företagen ska se till att tekniska och organisa
toriska åtgärder genomförs för att begränsa tillgången till information om individer (t.ex. enda bolagsmän eller 
företagens företrädare) efter en viss tidsperiod.

Utfärdat i Bryssel den 23 juli 2014.

Giovanni BUTTARELLI

Biträdande datatillsynsman
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