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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1528/2012 dėl duomenų apsaugos netaikymo verslo duomenims, 
kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Graham Smith

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nori, kad naujojoje Duomenų apsaugos direktyvoje įmonių tarpusavio 
(angl. Business to Business, B2B) verslo duomenims nebūtų nustatyta tokio paties lygio
apsauga, kokia taikoma asmens duomenims. Jis iš esmės prašo B2B duomenims visiškai 
netaikyti ES duomenų apsaugos direktyvos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 7 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugsėjo 20 d.

„Komisijos pasiūlymu dėl Bendrojo duomenų apsaugos dokumento (COM(2012) 11) –
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) neginami juridiniai asmenys, nes 1 straipsnio 
1 dalyje nurodoma, kad „reglamentu nustatomos fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir laisvo asmens duomenų judėjimo taisyklės“, o 1 straipsnio 2 dalyje nurodoma,
kad „šiuo reglamentu saugomos fizinių asmenų pagrindinės teisės ir laisvės, visų pirma jų 
teisė į asmens duomenų apsaugą“.
Bylose C-92/09 Volker und Markus Schecke GbR ir C-93/09 Hartmut Eifert prieš Land 
Hessen (2010 m. lapkričio 9 d. teismo sprendimas) Teisingumo teismas nustatė, kad terminas 
„privatus gyvenimas“ neturi būti aiškinamas siaurai ir kad „jokia svarbi priežastis neleidžia 
pašalinti profesinės veiklos <...> iš „privataus gyvenimo“ sąvokos apimties“, nurodydamas 
Europos žmogaus teisių teismo jurisprudenciją (inter alia, žr. Amann prieš Switzerland, 65 
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punktas, ir Rotaru prieš Romania, 43 punktas) (59 punktas), ir paaiškino, kad taip įvardijami 
juridiniai asmenys (pvz., įmonės) gali remtis ES pagrindinių žmogaus teisių chartijos 7 
(privataus gyvenimo apsauga) ir 8 (asmens duomenų apsauga) straipsniuose numatyta 
apsauga, tik jei iš jų oficialaus pavaidinimo galima nustatyti vieno ar kelių fizinių asmenų 
tapatybę (53 punktas).

Išvada

Todėl Komisija mano, kad šioje peticijoje keliamas klausimas jau išsamiai aptartas Komisijos 
pasiūlyme dėl Bendrojo duomenų apsaugos dokumento.“


