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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1528/2012 af Graham Smith, britisk statsborger, om databeskyttelse, 
der bør udelukke virksomhedsdata

1. Sammendrag

Andrageren ønsker, at virksomhed-til-virksomhed (B2B)-data i databeskyttelsesdirektivet 
udelukkes fra det samme niveau af beskyttelse som personoplysninger. Han anmoder således 
om, at B2B-data fuldstændig udelukkes fra EU's databeskyttelsesdirektiv.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. maj 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. september 2013

"Kommissionens forslag til en generel forordning om databeskyttelse (COM(2012)11 –
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger) beskytter ikke juridiske personer som sådan, eftersom det i artikel 1, stk. 1, 
anføres, at "I denne forordning fastsættes regler om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af personoplysninger og regler om fri udveksling af 
personoplysninger" og i artikel 1, stk. 2, at "Denne forordning beskytter fysiske personers 
grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, især retten til beskyttelse af 
personoplysninger".
EU-Domstolen har i sagerne C-92/09 Volker und Markus Schecke GbR og C-93/09 Hartmut 
Eifert mod Land Hessen (dom af 9. november 2010) fastlagt, at udtrykket "privatlivet" ikke 
skal fortolkes indskrænkende, og at "der i princippet ikke er nogen grund til, at 
erhvervsmæssig virksomhed [...] skulle være udelukket fra begrebet "privatlivet"", ved at 
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henvise til Menneskerettighedsdomstolens retspraksis (jf. bl.a. dommen i sagen Amann mod 
Schweiz, § 65, og dommen i sagen Rotaru mod Rumænien, § 43) (præmis 59) og præciserede, 
at juridiske personer (såsom virksomheder) kan påberåbe sig beskyttelsen i artikel 7 (respekt 
for privatliv og familieliv) og artikel 8 (beskyttelse af personoplysninger) i EU's charter om 
grundlæggende rettigheder med hensyn til en sådan identifikation, for så vidt som den 
juridiske persons fulde navn identificerer en eller flere fysiske personer (præmis 53).

Konklusion

Kommissionen mener følgelig, at det i andragendet rejste spørgsmål allerede behandles fuldt 
ud i Kommissionen forslag til en generel forordning om databeskyttelse."


