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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Graham Smith brit állampolgár által benyújtott 1528/2012. számú petíció arról, 
hogy az adatvédelem ne vonatkozzon az üzleti adatokra

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt kívánja elérni, hogy az új adatvédelmi irányelvben a vállalkozások 
közötti (business-to-business – B2B) adatok ne részesüljenek olyan szintű védelemben, mint a 
személyes adatok. Konkrétan azt kéri, hogy a vállalkozások közötti (business to business –
B2B) adatokat teljesen zárják ki az uniós adatvédelmi irányelvből.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 7. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. szeptember 20.

Az általános adatvédelmi rendeletre irányuló bizottsági javaslat (COM(2012)0011 – Az 
Európai Parlament és a Tanács rendelete a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az 
egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról) a jogi személyeknek nem nyújt 
védelmet, mivel 1. cikkének (1) bekezdése szerint „a rendelet a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és a személyes adatok szabad 
áramlásáról szóló szabályokat állapítja meg”, illetve 1. cikkének (2) bekezdése szerint „e 
rendelet védi a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen a személyes 
adatok védelméhez való jogot”. 
Az Európai Bíróság a C-92/09. és C-93/09. sz., Volker und Markus Schecke GbR és, Hartmut 
Eifert kontra Land Hessen egyesített ügyekben (2010. november 9-i ítélet) az Emberi Jogok 
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Európai Bíróságának joggyakorlatára hivatkozva megállapította, hogy a „magánélet” fogalmát 
nem lehet megszorítóan értelmezni, és hogy „semmiféle elv nem teszi lehetővé a szakmai […] 
tevékenységek »magánélet« fogalmából való kizárását” (lásd különösen az Amann kontra 
Svájc ítélet 65. pontját, valamint a Rotaru kontra Románia ítélet 43. pontját) (59. pont), és 
egyértelművé tette, hogy a jogi személyek (mint pl. a vállalkozások) csak annyiban 
részesülhetnek az Európai Unió Alapjogi Chartája 7. cikke (a magánélet védelme) és 8. cikke 
(a személyes adatok védelme) szerinti védelemben, amennyiben a jogi személy hivatalos neve 
alapján azonosítható egy vagy több természetes személy (53. pont).

Következtetés

Ezért a Bizottság úgy véli, hogy a petíció által felvetet problémát az általános adatvédelmi 
rendeletre irányuló bizottsági javaslat már maradéktalanul megoldotta.


