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EUROPOS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS
PAREIGŪNAS
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl Komisijos pasiūlymo dėl Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2007/36/EB nuostatos,
susijusios su akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu, ir Direktyvos 2013/34/ES nuostatos,
susijusios su tam tikrais įmonės valdymo pareiškimo elementais, santrauka
(Visą šios nuomonės tekstą anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis galima rasti EDAPP interneto svetainėje
www.edps.europa.eu)
(2014/C 417/06)
1.

Įvadas

1.1. Konsultacijos su EDAPP
1.

2014 m. balandžio 9 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies
keičiamos Direktyvos 2007/36/EB nuostatos, susijusios su akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu, ir Direktyvos
2013/34/ES nuostatos, susijusios su tam tikrais įmonės valdymo pareiškimo elementais (toliau – pasiūlymas) (1).
Kitą dieną Komisija išsiuntė pasiūlymą EDAPP konsultacijai.

2.

Teigiamai vertiname tai, kad prieš priimant šį pasiūlymą su mumis buvo konsultuojamasi ir kad mums buvo
suteikta galimybė pateikti Komisijai neoficialias pastabas. Komisija atsižvelgė į keletą iš šių pastabų. Todėl duomenų
apsaugos priemonės siūlomoje direktyvoje buvo sugriežtintos. Taip pat teigiamai vertiname tai, kad preambulėje
nurodytos konsultacijos su EDAPP.

1.2. Pasiūlymo aplinkybės, tikslas ir taikymo sritis
3.

2012 m. Komisijos veiksmų plane „Europos bendrovių teisės ir įmonių valdymo veiksmų planas. Šiuolaikinė teisinė
sistema didesniam akcininkų aktyvumui ir įmonių tvarumui užtikrinti“ (2) išdėstytas Komisijos veiksmų planas šioje
srityje, pagrįstas skaidrumo didinimo ir akcininkų dalyvavimo skatinimo tikslais.

4.

EDAPP savo 2013 m. kovo 27 d. laiške Komisijai (3) pateikė pastabų dėl atitinkamų veiksmų plano punktų. Visų
pirma, pateikėme preliminarias gaires dėl duomenų apsaugos ir privatumo klausimų, susijusių su akcininkų identi
fikavimu ir akcininkų vykdoma atlyginimų politikos priežiūra.

5.

Bendras šio pasiūlymo tikslas yra iš dalies pakeisti Direktyvą 2007/36/EB (Akcininkų teisių direktyvą) (4), kurioje
nustatyti būtiniausi standartai siekiant užtikrinti, kad prieš visuotinį susirinkimą akcininkai laiku gautų svarbią
informaciją ir kad būtų nustatytos paprastos balsavimo per atstumą priemonės, taip pat keletas kitų bendrų reikala
vimų, susijusių su akcininkų teisėmis.

3.

Išvados

34. Teigiamai vertiname, kad dėl šio pasiūlymo su mumis buvo konsultuojamasi, ir tai, kad Komisija atsižvelgė į keletą
iš mūsų pastabų. Todėl duomenų apsaugos priemonės siūlomoje direktyvoje buvo sugriežtintos.
35. Šioje nuomonėje rekomenduojame atlikti šiuos patobulinimus:
— turėtų būti pridėta bendra esminė nuostata, kuria būtų nurodomi taikomi duomenų apsaugos teisės aktai, įskai
tant nacionalinės teisės aktus, kuriais įgyvendinama Direktyva 95/46/EB,
— be to, pasiūlyme turėtų būti išdėstyti duomenų apdorojimo tikslai ir turėtų būti aiškiai nurodyta, kad informa
cija apie akcininkų tapatybę ir duomenys apie pavienių direktorių atlyginimus negali būti naudojami jokiais
nesuderinamais tikslais,
(1) COM(2014) 213 final.
(2) COM(2012) 740 final.
(3) Pateikta EDAPP interneto svetainėje https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/
Comments/2013/13-03-27_Letter_Company_Law_EN.pdf
(4) 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/36/EB.
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— be to, pasiūlyme turėtų būti reikalaujama iš įmonių užtikrinti, kad būtų taikomos techninės ir organizacinės
priemonės siekiant apriboti galimybę po tam tikro laiko naudotis su asmenimis (pavyzdžiui, akcininkais arba
pavieniais direktoriais) susijusia informacija,
— galiausiai pasiūlyme turėtų būti reikalaujama, kad jei atskleidus informaciją apie pavienio direktoriaus atlygi
nimo paketą kartu atskleidžiami sveikatos duomenys ar kitų ypatingų kategorijų duomenys, saugomi pagal
Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnį, informacija turėtų būti redaguojama, kad būtų panaikintos bet kokios nuoro
dos į tokią slaptesnę informaciją.
Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 28 d.
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