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EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV
Povzetek mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu Komisije za Direktivo
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega
sodelovanja delničarjev in Direktive 2013/34/EU glede določenih elementov izjave o upravljanju
podjetij
(Celotno besedilo tega mnenja je na voljo v angleščini, francoščini in nemščini na spletni strani ENVP
(www.edps.europa.eu))
(2014/C 417/06)
1.

Uvod

1.1 Posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov (ENVP)
1.

Komisija je 9. aprila 2014 sprejela predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive
2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev in Direktive 2013/34/EU glede določenih
elementov izjave o upravljanju podjetij (v nadaljnjem besedilu: predlog) (1). Komisija je naslednji dan predlog poslala
ENVP v posvetovanje.

2.

ENVP pozdravlja dejstvo, da se je Komisija posvetovala z njim o tem predlogu pred njegovim sprejetjem ter mu
dala možnost za predložitev neuradnih pripomb. Komisija je upoštevala več teh pripomb. Na podlagi tega so bili
zaščitni ukrepi za varstvo podatkov v predlagani direktivi okrepljeni. ENVP pozdravlja tudi sklicevanje na to posve
tovanje v preambuli.

1.2 Ozadje, cilj in področje uporabe predloga
3.

Akcijski načrt Komisije v letu 2012: Evropsko pravo družb in upravljanje podjetij – sodoben pravni okvir za boljše
sodelovanje delničarjev in trajnostna podjetja (2) predstavlja načrt Komisije na tem področju, ki temelji na ciljih
povečevanja preglednosti in sodelovanja delničarjev.

4.

ENVP je v pismu Komisiji z dne 27. marca 2013 (3) predložil pripombe o pomembnih zadevah v akcijskem načrtu.
Zlasti je zagotovil predhodne smernice v zvezi s pomisleki glede varstva podatkov in zasebnosti glede „identifikacije
delničarjev“ in „nadzora delničarjev nad politiko prejemkov“.

5.

Kolikor je pomembno za to zadevo, je splošni cilj sedanjega predloga spremeniti Direktivo 2007/36/ES (direktiva
o pravicah delničarjev) (4), s katero so bili uvedeni minimalni standardi za zagotavljanje, da imajo delničarji pravo
časen dostop do pomembnih informacij pred generalno skupščino delničarjev in da lahko preprosto glasujejo na
daljavo, in ki poleg tega določa tudi številne druge skupne zahteve glede pravic delničarjev.

3.

Sklepne ugotovitve

34. ENVP pozdravlja dejstvo, da se je Komisija posvetovala z njim o tem predlogu in da je upoštevala več njegovih
pripomb. Na podlagi tega so bili zaščitni ukrepi za varstvo podatkov v predlagani direktivi okrepljeni.
35. V tem mnenju ENVP priporoča naslednje izboljšave:
— dodati je treba splošno vsebinsko določbo za sklicevanje na veljavno zakonodajo o varstvu podatkov, vključno
z „nacionalnimi zakoni za izvajanje Direktive 95/46/ES“,
— poleg tega je treba v predlogu določiti namene obdelave in jasno navesti, da se podatki o identiteti delničarjev
in podatki o prejemkih posameznih direktorjev ne bodo uporabili za namene, nezdružljive z osnovnim
namenom,
(1) COM(2014) 213 final.
(2) COM(2012) 740 final.
(3) Na voljo na spletni strani ENVP na naslovu: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/
Consultation/Comments/2013/13-03-27_Letter_Company_Law_EN.pdf
(4) Direktiva 2007/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007.
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— v predlogu je treba navesti tudi zahtevo, da podjetja uvedejo tehnične in organizacijske ukrepe za omejitev
dostopa do podatkov glede posameznikov (kot so delničarji ali posamezni direktorji) po določenem obdobju,
— nazadnje je treba v predlogu navesti še zahtevo, da če se pri razkritju podrobnosti o sistemu prejemkov
posameznega direktorja razkrijejo podatki o zdravju ali druge posebne vrste podatkov v skladu s členom 8
Direktive 95/46/ES, bi bilo treba podatke zakriti, da se izključi vsako sklicevanje na take „občutljivejše“ podatke.
V Bruslju, 28. oktobra 2014

Giovanni BUTTARELLI

Pomočnik Evropskega nadzornika za varstvo podatkov

