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EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN
Sammanfattning av yttrande från Europeiska datatillsynsmannen om kommissionens förslag till
Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande
av aktieägares långsiktiga engagemang och direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa inslag i årsberättelsen
om företagsstyrning
(Den fullständiga texten till detta yttrande finns på engelska, franska och tyska på Europeiska datatillsynsmannens
webbplats www.edps.europa.eu)
(2014/C 417/06)
1.

Inledning

1.1 Samråd med Europeiska datatillsynsmannen
1.

Den 9 april 2014 antog kommissionen ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av
direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang och direktiv 2013/34/EU vad
gäller vissa inslag i årsberättelsen om företagsstyrning (nedan kallat förslaget) (1). Nästa dag skickade kommissionen
förslaget till Europeiska datatillsynsmannen för samråd.

2.

Vi välkomnar att vi blev tillfrågade om förslaget innan det antogs och att vi fick möjlighet att lämna informella
kommentarer till kommissionen. Kommissionen beaktade flera av dessa kommentarer. Tack vare detta har
uppgiftsskyddsåtgärderna i det föreslagna direktivet stärkts. Vi välkomnar också hänvisningen i inledningen till
samrådet med Europeiska datatillsynsmannen.

1.2 Förslagets bakgrund, mål och omfattning
3.

År 2012 utgjorde kommissionens handlingsplan ”Europeisk bolagsrätt och företagsstyrning – ett modernt regelverk
för mer engagerade aktieägare och hållbara företag” (2) kommissionens färdplan på området utifrån de båda målen
att öka öppenheten och aktieägarnas engagemang.

4.

I sitt brev av den 27 mars 2013 till kommissionen (3) lämnade Europeiska datatillsynsmannen synpunkter på rele
vanta punkter i handlingsplanen. Vi gav i synnerhet preliminär vägledning beträffande uppgiftsskydd och integritet
vad gäller ”identifiering av aktieägare” och ”aktieägarnas tillsyn över ersättningspolicyn”.

5.

Det övergripande målet med det aktuella förslaget är i relevanta delar att ändra direktiv 2007/36/EG (direktivet om
aktieägares rättigheter) (4) genom vilket miniminormer infördes för att aktieägarna säkert skulle få tillgång till rele
vant information i rätt tid före bolagsstämman och enkla sätt att rösta på annan plats, och också ett antal andra
gemensamma krav uppställdes vad gäller aktieägarnas rättigheter.

3.

Slutsatser

34. Vi välkomnar att Europeiska datatillsynsmannen blev tillfrågad om förslaget och att kommissionen beaktade flera
av våra synpunkter. Tack vare detta har uppgiftsskyddsåtgärderna i det föreslagna direktivet stärkts.
35. I detta yttrande rekommenderar vi följande ytterligare förbättringar:
— En allmän materiell bestämmelse bör läggas till för att hänvisa till tillämplig dataskyddslagstiftning, inbegripet
”nationella lagar som genomför direktiv 95/46/EG”
— Vidare bör syftet med behandlingen av personuppgifter anges i förslaget, och det bör tydligt anges att varken
uppgifterna om aktieägarnas identitet eller uppgifterna om ersättningen för enskilda direktörer får användas för
oförenliga ändamål.
(1) COM(2014) 213 final.
(2) COM(2012) 740 final.
(3) Finns på Europeiska datatillsynsmannens webbplats https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/
Consultation/Comments/2013/13-03-27_Letter_Company_Law_EN.pdf
(4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007.
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— Vidare bör det i förslaget krävas att företagen ser till att tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att efter
en viss tid begränsa tillgången till uppgifterna om enskilda personer (såsom aktieägare eller enskilda direktörer).
— Om uppgifterna i en enskild direktörs ersättningspaket lämnas ut och hälsouppgifter eller andra särskilda kate
gorier av uppgifter som skyddas enligt artikel 8 i direktiv 95/46/EG härigenom röjs bör det i förslaget krävas
att uppgifterna redigeras så att hänvisningar till sådana ”känsligare” uppgifter utesluts.
Utfärdad i Bryssel den 28 oktober 2014.
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