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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.9.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1528/2012, внесена от Греъм Смит (с британско гражданство), 
относно изключване на бизнес данните от защитата на личните данни

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията иска в новата директива за защита на личните данни „бизнес-
бизнес” данните (B2B) да бъдат изключени от същото ниво на защита на личните 
данни, каквото е за физическите лица. Всъщност той отправя искане „бизнес-бизнес” 
данните да бъдат напълно изключени от Директивата на ЕС за защита на личните 
данни.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 май 2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 септември 2013 г.

Предложението на Комисията за общ регламент относно защитата на данните 
(COM(2012)11 – Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на 
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 
движение на такива данни не защитава юридическите лица като такива, тъй като в член 
1, параграф 1 се посочва, че „с настоящия регламент се определят правилата по 
отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични 
данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни“, а в 
член 1, параграф 2 – че „с настоящия регламент се защитават основните права и 
свободи на физическите лица, и по-специално тяхното право на защита на личните 
данни“. 
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Съдът на ЕС постановява по дела C-92/09 Volker und Markus Schecke GbR и C-93/09 
Hartmut Eifert/Land Hessen (решение от 9 ноември 2010 г.), че изразът „личен живот“ не 
трябва да се тълкува ограничително и че „никакво принципно съображение не 
позволява да се изключат професионалните дейности […] от понятието „личен живот“, 
като се позовава на съдебната практика на Съда на ЕС (вж. по-специално Решение по 
дело Amann/Швейцария, § 65 и Решение по дело Rotaru/Румъния, § 43) (§ 59) и 
разяснява, че юридическите лица (като например предприятия) могат да се позоват на 
защитата по членове 7 (зачитане на личния живот) и 8 (защита на личните данни) от 
Хартата на основните права на ЕС по отношение на подобно идентифициране само 
доколкото в наименованието на юридическото лице се идентифицират едно или повече 
физически лица (параграф 53).

Заключение

Следователно Комисията счита, че повдигнатият в петицията въпрос вече е изцяло 
уреден в предложението на Комисията за общ регламент относно защитата на данните.


