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Številka: 007-65/2014/12  

Datum: 4. 3. 2015 

 

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Direktorat za notranji trg 

Sektor za gospodarsko pravo in intelektualno lastnino 

Kotnikova 5, Ljubljana 

 

 

gp.mgrt@gov.si  

 

 

 

Zadeva: Četrti kompromisni predlog direktive o spodbujanju dolgoročnega sodelovanja delničarjev 

ter irski predlog spremembe člena 3 (3a)  

 

Zveza: vaš dopis št. 402-1/2014/86 z dne 20. 2. 2015 ter elektronsko sporočilo z dne 24. 2. 2015 

 

 

 

Spoštovani,  

 

dne 23. 2. 2015 je Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) prejel vaše zaprosilo za posredovanje 

pripomb k četrtemu kompromisnemu predlogu Direktive o spremembi Direktive 2007/36/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev in Direktive 2013/34/EU glede 

določenih elementov izjave o upravljanju podjetij (v nadaljevanju četrti kompromisni predlog direktive) z vidika 

pristojnosti IP. 

 

Upoštevajoč odziv Slovenije na tretji kompromisni predlog, ki ste nam ga posredovali v pregled 16. 2. 2015 in s 

katerimi se IP v celoti strinja, IP ugotavlja, da četrti kompromisni predlog direktive predvideva še daljše obdobje 

dostopnosti poročila o prejemkih direktorjev. Skladno s spremembo besedila členov 9b (2a) in (2b) je 

predvidena dostopnost poročila o prejemkih direktorjev 10 let, po poteku tega roka pa je poročilo dostopno 

delničarjem na podlagi njihove izrecne zahteve še nadaljnjih 5 let. Kot izhaja iz odziva Slovenije na tretji 

kompromisni predlog, je vprašljiva že primernost 8 oziroma 10 letnega obdobja, v katerem naj bi bili podatki iz 

poročila o prejemkih direktorjev dostopni delničarjem na podlagi njihove izrecne zahteve. Glede na besedilo 

četrtega kompromisnega predloga direktive pa dodatno daljšanje obdobja dostopnosti podatkov o prejemkih 

direktorjev toliko bolj odpira dilemo ustreznosti takšne ureditve.  

 

Besedilo uvodne izjave v točki (18g) vsebuje razloge za tako dolg rok dostopnosti podatkov o prejemkih 

direktorjev in sicer naj bi krajši rok predstavljal nesorazmerno breme za družbo. Glede na to, da bo v večini 

primerov poročilo o prejemkih direktorjev vključeno v letno finančno poročilo, ki mora biti skladno z Direktivo 

2004/109/EC Evropskega parlamenta in sveta z dne 15. decembra 2004 javno dostopno najmanj 10 let, bi, kot 

navaja predlagatelj v uvodni izjavi, drugačen rok dostopnosti osebnih podatkov v poročilu o prejemkih 

direktorjev, predstavljalo za družbe nesorazmerno breme, saj bi morale po poteku (krajšega) roka, javnosti 

dostopna finančna poročila, katerih del bi bila tudi poročila o prejemkih direktorjev, anonimizirati. Pravkar 

povzeti razlog, naveden v 18g točki uvodne izjave, po oceni IP ne more opravičevati posega v informacijsko 

zasebnost direktorjev družbe, če hkrati objava podatkov o prejemkih direktorjev v tem obdobju ne bi bila 

potrebna za dosego namenov, zaradi katerih se osebni podatki direktorjev skladno z določbami direktive, 

objavljajo. Pri tem IP ugotavlja, da med razlogi, ki naj bi opravičevali določitev 10 oziroma 15 letnega obdobja 

dostopnosti do podatkov o prejemkih direktorjev, ni najti obrazložitve, ali in zakaj je za uresničevanje namenov, 

zaradi katerih se objavljajo ti podatki, takšno obdobje dostopnosti res nujno potrebno. 
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Na tem mestu se IP odziva tudi na vaše elektronsko sporočilo, posredovano IP dne 24. 2. 2015, v katerem nas 

prosite, da se opredelimo do irskega predloga glede besedila člena 3a (3), po katerem bi omejitev hrambe 

podatkov o delničarjih veljala le za podatke, ki bi jih družbe pridobile za namene, določene s to direktivo. 

Obveščamo vas, da IP glede predlagane spremembe besedila nima pomislekov, pri čemer je veljavnost člena 

3a (3) direktive, kot IP razume spremenjeno besedilo člena 3a (3) četrtega kompromisnega predloga 

»transmitted to them in accordance with this Article«, že vezana le na podatke, ki so jih družbe o delničarjih 

pridobile na podlagi 3a člena in s tem za namene, določene s to direktivo.  

 

Drugih pripomb na četrti kompromisni predlog IP nima. 

 

Lep pozdrav, 
 

                          Informacijski pooblaščenec         

         Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav., 

                      pooblaščenka 

 


