
CM\1006106PL.doc PE521.570v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

20.9.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1528/2012, którą złożył Graham Smith (Wielka Brytania) w sprawie 
wyłączenia danych na temat działalności gospodarczej z zakresu dyrektywy 
o ochronie danych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję domaga się, aby w nowej dyrektywie o ochronie danych z poziomu 
ochrony obejmującego dane osobowe wykluczono dane dotyczące kontaktów między 
przedsiębiorstwami (B2B). Domaga się on w istocie, aby dane B2B zostały całkowicie 
wyłączone z zakresu unijnej dyrektywy o ochronie danych.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 7 maja 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 września 2013 r.

Wniosek Komisji dotyczący ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (COM(2012)0011 –
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych) nie 
chroni osób prawnych, ponieważ zgodnie z art. 1 ust. 1 „rozporządzenie ustanawia przepisy 
dotyczące ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz 
przepisy dotyczące swobodnego przepływu danych osobowych”, a zgodnie z art. 1 ust. 2 
„niniejsze rozporządzenie chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w 
szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych”.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach C-92/09 Volker und Markus 
Schecke GbR i C-93/09 Hartmut Eifert przeciwko Land Hessen (wyrok z dnia 
9 listopada 2010 r.) ustalił, że termin „życie prywatne” nie może być interpretowany 
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w sposób zawężający oraz że „nic nie uzasadnia wyłączenia działalności zawodowej […] 
z zakresu »życia prywatnego«”, odnosząc się do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka (zob., między innymi, wyroki: w sprawie Amann przeciwko Szwajcarii, § 65; w 
sprawie Rotaru przeciwko Rumunii, § 43 (pkt 59) oraz wyjaśnił, że osoby prawne (takie jak 
przedsiębiorstwa) mogą się powoływać na ochronę art. 7 (ochrona życia prywatnego) i art. 8 
(ochrona danych osobowych) Karty praw podstawowych UE w odniesieniu do takiej 
identyfikacji tylko wtedy, gdy nazwa oficjalna osoby prawnej identyfikuje jedną lub więcej 
osób fizycznych (pkt 53).

Wniosek

W rezultacie Komisja uważa, że kwestia podniesiona w petycji została już omówiona we 
wniosku Komisji dotyczącym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


