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AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECŢIA
DATELOR
Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor privind propunerea Comisiei de
directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea
ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor și a Directivei 2013/34/UE în ceea
ce privește anumite elemente ale declarației privind guvernanța corporativă
(Textul integral al prezentului aviz poate fi consultat în engleză, franceză și germană pe site-ul AEPD
www.edps.europa.eu)
(2014/C 417/06)
1.

Introducere

1.1. Consultarea AEPD
1.

La 9 aprilie 2014, Comisia a adoptat o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modifi
care a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor și a Directivei
2013/34/UE în ceea ce privește anumite elemente ale declarației privind guvernanța corporativă (denumită în con
tinuare „propunerea”) (1). În ziua următoare, Comisia a trimis propunerea la AEPD pentru consultare.

2.

Salutăm faptul că am fost consultați cu privire la această propunere înainte de adoptarea ei și că ni s-a acordat
posibilitatea de a furniza Comisiei observații informale. Comisia a luat în considerare mai multe dintre aceste
observații. Ca urmare, garanțiile de protecție a datelor menționate în propunerea de directivă au fost consolidate.
De asemenea, salutăm trimiterea din preambul la consultarea AEPD.

1.2. Contextul, obiectivul și domeniul de aplicare al propunerii
3.

În 2012, planul de acțiune al Comisiei: Dreptul european al societăților comerciale și guvernanța corporativă – un
cadru juridic modern pentru acționari mai angajați și societăți durabile (2) a prezentat foaia de parcurs a Comisiei
în acest domeniu, având la bază obiectivele de îmbunătățire a transparenței și de implicare a acționarilor.

4.

În scrisoarea din 27 martie 2013 adresată Comisiei (3), AEPD a prezentat observații pe marginea unor elemente
relevante ale planului de acțiune. În special, am furnizat orientări preliminare în legătură cu preocupările referitoare
la protecția datelor și viața privată cu privire la „identificarea acționarilor” și „supravegherea de către acționari
a politicii de remunerare”.

5.

Obiectivul general al acestei propuneri este, în mare parte, modificarea Directivei 2007/36/CE („Directiva privind
drepturile acționarilor”) (4), care a introdus standarde minime pentru asigurarea accesului din timp al acționarilor la
informații relevante înaintea adunării generale și mijloace simple de votare de la distanță și a stabilit, de asemenea,
alte cerințe comune cu privire la drepturile acționarilor.

3.

Concluzii

34. Salutăm faptul că AEPD a fost consultată cu privire la această propunere și luarea în considerare de către Comisie
a mai multor observații formulate de noi. Drept urmare, garanțiile de protecție a datelor din propunerea de direc
tivă au fost consolidate.
35. În prezentul aviz, recomandăm următoarele îmbunătățiri suplimentare:
— Ar trebui să se adauge o dispoziție generală, de fond, în care să se facă trimitere la legislația aplicabilă în dome
niul protecției datelor, inclusiv „actele normative naționale care transpun Directiva 95/46/CE”.
— De asemenea, propunerea ar trebui să specifice scopurile prelucrării și ar trebui să prevadă clar că nici
informațiile cu privire la identitatea acționarilor, nici datele cu privire la remunerația individuală a administrato
rilor nu vor fi folosite în scopuri incompatibile.
(1) COM(2014) 213 final.
(2) COM(2012) 740 final.
(3) Disponibilă pe site-ul AEPD la adresa https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/
Comments/2013/13-03-27_Letter_Company_Law_EN.pdf
(4) Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor
în cadrul societăţilor comerciale cotate la bursă (JO L 184, 14.7.2007, p. 7).
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— De asemenea, propunerea ar trebui să impună societăților să asigure instituirea unor măsuri tehnice și organiza
torice pentru limitarea accesibilității informațiilor referitoare la persoane (precum acționari sau administratori
individuali) după o anumită perioadă de timp.
— În sfârșit, propunerea ar trebui să impună ca, în cazul în care prin divulgarea detaliilor cu privire la pachetul de
remunerație individuală al unui administrator individual sunt dezvăluite date cu privire la sănătate sau alte cate
gorii speciale de date protejate în conformitate cu articolul 8 din Directiva 95/46/CE, informațiile ar trebui să
fie ascunse sau eliminate, astfel încât să se excludă orice referire la astfel de informații „mai sensibile”.
Adoptat la Bruxelles, 28 octombrie 2014.
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