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Lūgumrakstu komiteja

20.9.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1528/2012, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
Graham Smith, par datu aizsardzības nepiemērošanu uzņēmējdarbības datiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai jaunajā Datu aizsardzības direktīvā tiem datiem, ar kuriem 
apmainās uzņēmēji (B2B), nepiemērotu tādu aizsardzību kā personas datiem. Faktiski viņš 
lūdz B2B datus vispār izslēgt no ES Datu aizsardzības direktīvas darbības jomas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 7. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 20. septembrī

Komisijas priekšlikumā par Vispārīgo datu aizsardzības regulu (COM(2012)0011 — Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulu par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti) nav paredzēta juridisku personu aizsardzība, piemēram, 
1. panta 1. punktā norādīts, ka „šī regula paredz noteikumus fizisku personu aizsardzībai 
attiecībā uz personas datu apstrādi un noteikumus personas datu brīvai apritei” un 1. panta 
2. punktā, ka „šī regula aizsargā fizisku personu pamattiesības un brīvības un jo īpaši to 
tiesības uz personas datu aizsardzību”. 
Eiropas Savienības Tiesa lietās C-92/09 Volker und Markus Schecke GbR un C-93/09 
Hartmut Eifert pret Land Hessen (2010. gada 9. novembra spriedums) ir konstatējusi, ka 
jēdziens „privātā dzīve” nav tulkojams sašaurināti un ka pamatā netiek pieļauta iespēja 
profesionālo darbību „izņemt no privātās dzīves” jēdziena, atsaucoties uz Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas judikatūru (skat. it īpaši spriedumus lietās Amann pret Šveici, 65. punkts, 
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kā arī Rotaru pret Rumāniju, 43. punkts) (59. punkts), un precizējusi, ka juridiskās personas 
(piemēram, uzņēmumi) var pretendēt uz aizsardzību saskaņā ar ES Pamattiesību hartas 
7. pantu (privātās dzīves aizsardzība) un 8. pantu (personas datu aizsardzība) attiecībā uz šādu 
identificēšanu tikai tiktāl, ciktāl juridiskās personas oficiālais nosaukums identificē vienu vai 
vairākas fiziskās personas (53. punkts) .

Secinājums

Līdz ar to Komisija uzskata, ka šajā lūgumrakstā ierosinātais jautājums jau ir pilnībā atrisināts 
Komisijas priekšlikumā par Vispārīgo datu aizsardzības regulu.


