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EURÓPSKY DOZORNÝ ÚRADNÍK PRE OCHRANU
ÚDAJOV
Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu Komisie,
týkajúceho sa smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES,
pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov, a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide
o určité prvky vyhlásenia o správe a riadení
(Úplné znenie tohto stanoviska sa nachádza v anglickom, vo francúzskom a v nemeckom jazyku na webovej stránke
európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov www.edps.europa.eu)
(2014/C 417/06)
1.

Úvod

1.1. Konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov
1.

Dňa 9. apríla Komisia prijala návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica
2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov, a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide
o určité prvky vyhlásenia o správe a riadení (ďalej len „návrh“) (1). Na ďalší deň Komisia zaslala návrh európskemu
dozornému úradníkovi pre ochranu údajov na konzultácie.

2.

Vítame skutočnosť, že s nami prebehli konzultácie o tomto návrhu pred jeho prijatím a že sme dostali možnosť
poskytnúť Komisii neformálne pripomienky. Komisia zohľadnila niektoré z týchto pripomienok. V dôsledku toho
sa v navrhovanej smernici posilnili záruky ochrany údajov. Vítame tiež skutočnosť, že odkaz na túto konzultáciu
s EDPS bol zahrnutý do preambuly návrhu.

1.2. Kontext, cieľ a rozsah pôsobnosti tohto návrhu
3.

V roku 2012 bol v Akčnom pláne Komisie: Európske právo obchodných spoločností a správa a riadenie spoločností –
moderný právny rámec pre väčšiu angažovanosť akcionárov a udržateľné spoločnosti (2) poskytnutý plán Komisie
pre túto oblasť založený na cieľoch posilnenia transparentnosti a angažovanosti akcionárov.

4.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vo svojom liste Komisii (3) z 27. marca 2013 uviedol pripomienky
k relevantným položkám akčného plánu. Predovšetkým sme poskytli predbežné usmernenia týkajúce sa ochrany
údajov a problémov v súvislosti s ochranou súkromia, pokiaľ ide o identifikáciu akcionárov a dohľad akcionárov
nad politikou odmeňovania.

5.

Celkový cieľ súčasného návrhu v príslušnej časti je zmeniť smernicu 2007/36/ES (smernica o právach akcionárov) (4),
ktorou sa zavádzajú minimálne normy na zabezpečenie včasného prístupu akcionárov k relevantným informáciám
pred valným zhromaždením a jednoduchý spôsob hlasovania na diaľku a takisto sa v nej stanovuje niekoľko iných
spoločných požiadaviek s ohľadom na práva akcionárov.

3.

Závery

34. Vítame konzultácie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k tomuto návrhu a skutočnosť, že Komisia
zohľadnila mnohé z našich pripomienok. V dôsledku toho sa v navrhovanej smernici posilnili záruky ochrany
údajov.
35. V tomto stanovisku odporúčame tieto ďalšie zlepšenia:
— Malo by sa pridať všeobecné vecné ustanovenie, v ktorom by sa odkazovalo na platné právne predpisy v oblasti
ochrany údajov vrátane odkazu na „vnútroštátne zákony, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES“.
— V návrhu by sa ďalej mali špecifikovať účely spracúvania a malo by sa jasne stanoviť, že ani informácie týkajúce
sa identity akcionárov, ani údaje o odmeňovaní jednotlivých riaditeľov sa nepoužijú na akékoľvek nezlučiteľné
účely.
(1) COM(2014) 213 final.
(2) COM(2012) 740 final.
(3) K dispozícii na webovej stránke európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/
site/mySite/shared/Documents/Consultation/Comments/2013/13-03-27_Letter_Company_Law_EN.pdf
(4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11. júla 2007.
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— Ďalej by sa malo v návrhu od spoločností požadovať, aby zabezpečili zavádzanie technických a organizačných
opatrení na obmedzenie prístupnosti informácií týkajúcich sa jednotlivcov (ako sú akcionári alebo jednotliví
riaditelia) po určitom čase.
— Napokon by sa v návrhu malo požadovať, že v prípade zverejnenia údajov o balíku odmien jednotlivých riaditeľov,
ktorým sa zverejnia údaje o zdravotnom stave alebo iné osobitné kategórie údajov, na ktoré sa vzťahuje
ochrana podľa článku 8 smernice 95/46/ES, by sa mali zrevidovať informácie s cieľom odstrániť akékoľvek
odkazy na takéto citlivejšie informácie.
V Bruseli 28. októbra 2014

Giovanni BUTTARELLI

zástupca európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov

