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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1528/2012 του Graham Smith, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την εξαίρεση των επιχειρησιακών δεδομένων από τους κανόνες για την 
προστασία των δεδομένων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί, στο πλαίσιο της νέας οδηγίας για την προστασία των δεδομένων, να μην 
υπόκεινται τα δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ επιχειρήσεων (Business-to-Business, 
B2B) στο ίδιο επίπεδο προστασίας με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για την ακρίβεια, 
ζητεί την πλήρη εξαίρεση των δεδομένων B2B από την οδηγία της ΕΕ για την προστασία των 
δεδομένων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Σεπτεμβρίου 2013

 Η πρόταση γενικού κανονισμού της Επιτροπής για την προστασία των δεδομένων 
(COM(2012)11  - Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών) δεν προστατεύει στην 
ουσία τα νομικά πρόσωπα εφόσον διευκρινίζει στο άρθρο 1, παράγραφος 1 ότι  «ο παρών 
κανονισμός θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κανόνες που αφορούν την ελεύθερη 
κυκλοφορία αυτών των δεδομένων» και στο άρθρο 1, παράγραφος 2 ότι «ο παρών 
κανονισμός προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών 
προσώπων και ειδικότερα το δικαίωμά τους στην προστασία των δεδομένων προσωπικού 



PE521.570v01-00 2/2 CM\1006106EL.doc

EL

χαρακτήρα». 
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στις υποθέσεις C-92/09 Volker und Markus Schecke GbR και C-
93/09 Hartmut Eifert κατά Land Hessen (απόφαση της 9ης Νοεμβρίου 2010), έκρινε ότι ο 
όρος «ιδιωτική ζωή» δεν πρέπει να ερμηνεύεται συσταλτικά και ότι «δεν υφίσταται κανένας
λόγος αρχής για τον αποκλεισμό των επαγγελματικών δραστηριοτήτων [...] από την έννοια 
της “ιδιωτικής ζωής”»  (βλ. μεταξύ άλλων τις υποθέσεις Amann  κατά Ελβετίας, § 65, και 
Rotaru κατά Ρουμανίας , § 43) (παράγραφος 59) και διευκρίνισε ότι νομικά  πρόσωπα (όπως 
επιχειρήσεις) δεν μπορούν να επικαλούνται την προστασία κατά τα άρθρα 7 (προστασία της 
ιδιωτικής ζωής) και 8 (προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ έναντι μίας τέτοιας αναφοράς παρά μόνο στο μέτρο που η 
επωνυμία του νομικού προσώπου προσδιορίζει ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα 
(παράγραφος 53).

Συμπεράσματα

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι το ζήτημα που θίγεται στην παρούσα αναφορά 
καλύπτεται ήδη πλήρως από την πρόταση γενικού κανονισμού της Επιτροπής για την 
προστασία των δεδομένων. 


