
ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Περίληψη της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων επί της πρότασης της 
Επιτροπής για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού 
συμμετοχής των μετόχων και της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά ορισμένα στοιχεία της δήλωσης 

εταιρικής διακυβέρνησης

(Το πλήρες κείμενο της παρούσας γνωμοδότησης διατίθεται στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά μέσω 
του δικτυακού τόπου του ΕΕΠΔ στη διεύθυνση (www.edps.europa.eu))

(2014/C 417/06)

1. Εισαγωγή

1.1. Διαβούλευση με τον ΕΕΠΔ

1. Στις 9 Απριλίου 2014 η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού 
συμμετοχής των μετόχων και της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά ορισμένα στοιχεία της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνη
σης (εφεξής «η πρόταση») (1). Η πρόταση διαβιβάστηκε την επομένη από την Επιτροπή στον ΕΕΠΔ για διαβούλευση.

2. Ο ΕΠΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ζητήθηκε η γνώμη του σχετικά με την πρόταση πριν από την 
έκδοσή της, καθώς και για το ότι του δόθηκε η δυνατότητα να διαβιβάσει άτυπα σχόλια στην Επιτροπή. Ορισμένα από τα 
σχόλια αυτά ελήφθησαν υπόψη από την Επιτροπή, με αποτέλεσμα να ενισχυθούν οι εγγυήσεις προστασίας δεδομένων στο 
πλαίσιο της πρότασης οδηγίας. Ο ΕΕΠΔ επικροτεί επίσης το γεγονός ότι το προοίμιο της πρότασης περιλαμβάνει αναφορά 
στη διαβούλευση μαζί του.

1.2. Πλαίσιο, στόχος και πεδίο εφαρμογής της πρότασης

3. Το 2012, στο σχέδιο δράσης με τίτλο «Ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο και εταιρική διακυβέρνηση – ένα σύγχρονο νομικό 
πλαίσιο για πιο ενεργό συμμετοχή των μετόχων και βιώσιμες εταιρείες» (2) η Επιτροπή παρουσίασε έναν χάρτη πορείας 
στον συγκεκριμένο τομέα, με άξονες τους στόχους της ενίσχυσης της διαφάνειας και της ενεργού συμμετοχής των 
μετόχων.

4. Ο ΕΠΔΔ απέστειλε στις 27 Μαρτίου 2013 στην Επιτροπή (3) επιστολή με την οποία σχολίασε τα συναφή τμήματα του 
σχεδίου δράσης, παρέχοντας προκαταρκτική καθοδήγηση όσον αφορά τις ανησυχίες που εγείρουν ως προς την προστασία 
των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής οι διατυπώσεις «εξακρίβωση των στοιχείων των μετόχων» και «εποπτεία της πολιτι
κής αποδοχών από τους μετόχους».

5. Γενικός στόχος του συναφούς τμήματος της πρότασης είναι η τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ («οδηγία για τα 
δικαιώματα των μετόχων») (4). Με την οδηγία αυτή θεσπίστηκαν ελάχιστα πρότυπα για τη διασφάλιση της πρόσβασης των 
μετόχων τόσο στις συναφείς πληροφορίες εν ευθέτω χρόνω πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης, όσο και σε 
απλά μέσα για τη διευκόλυνση της ψηφοφορίας εξ αποστάσεως, καθορίστηκε δε και μια σειρά κοινών απαιτήσεων όσον 
αφορά τα δικαιώματα των μετόχων.

3. Συμπεράσματα

34. Ο ΕΠΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ζητήθηκε η γνώμη του σχετικά με την πρόταση, καθώς και για 
το ότι η Επιτροπή έλαβε υπόψη αρκετά από τα σχόλιά του. Συνεπεία αυτού, ενισχύθηκαν οι εγγυήσεις που προβλέπει 
η πρόταση οδηγίας ως προς την προστασία δεδομένων.

35. Στην παρούσα γνωμοδότηση ο ΕΕΠΔ εισηγείται τις ακόλουθες περαιτέρω βελτιώσεις:

— Την προσθήκη γενικής ουσιαστικής διάταξης η οποία να περιέχει μνεία περί της ισχύουσας νομοθεσίας για την προ
στασία των δεδομένων, περιλαμβανομένης της «εθνικής νομοθεσίας εφαρμογής της οδηγίας 95/46/ΕΚ».

— Την αποσαφήνιση των σκοπών της επεξεργασίας στην πρόταση και τη σαφή απαγόρευση της χρήσης πληροφοριών 
σχετικά με την ταυτότητα των μετόχων και δεδομένων σχετικά με τις αποδοχές των επιμέρους διοικητικών στελεχών 
για τυχόν ασύμβατους σκοπούς.

(1) COM(2014) 213 final.
(2) COM(2012) 740 final.
(3) Διατίθεται στον δικτυακό τόπο του ΕΕΠΔ, στη διεύθυνση https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/

Consultation/Comments/2013/13-03-27_Letter_Company_Law_EN.pdf
(4) Οδηγία 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007.
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— Την προσθήκη της υποχρέωσης των επιχειρήσεων να διασφαλίζουν την εφαρμογή τεχνικών και οργανωτικών μέτρων τα 
οποία θα περιορίζουν, ύστερα από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, την προσβασιμότητα σε πληροφορίες που αφορούν 
πρόσωπα (όπως μετόχους ή επιμέρους διοικητικά στελέχη).

— Τέλος, την προσθήκη απαίτησης σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που η γνωστοποίηση στοιχείων σχετικά με τις 
αποδοχές κάποιου μεμονωμένου διοικητικού στελέχους συνεπάγεται την κοινοποίηση δεδομένων σχετικά με την υγεία 
ή άλλων ειδικών κατηγοριών δεδομένων τα οποία προστατεύονται από το άρθρο 8 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, τα στοιχεία 
αυτά πρέπει να αποκρύπτονται ώστε να εμποδίζεται τυχόν αναφορά σε τέτοιου είδους «πιο ευαίσθητες» πληροφορίες.

Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2014.

Giovanni BUTTARELLI

Αναπληρωτής Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
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