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Комисия по петиции

30.1.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1008/2011, внесена от M. R-W., с литовско гражданство, от името 
на „Europejska Fundacja Praw Człowieka“, относно неспазването от страна на 
литовските органи на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета за защита на физическите лица при обработването на лични данни и 
за свободното движение на тези данни

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се позовава на изменението на литовския закон за 
образованието и свързаните с това съобщения до 26 000 лица, принадлежащи към 
етнически малцинствени групи в Литва (полска, руска и беларуска). Вносителката 
посочва, че писмата са били изпратени до въпросните ученици, повечето от които 
непълнолетни, като тя поставя под въпрос законността на тази процедура, при която не 
са спазени принципите за защита на личните данни. По-специално вносителката се
позовава на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за защита на 
физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези 
данни, в член 7 от която е указано, че обработването на лични данни може да се 
извършва единствено ако съответното физическо лице е дало недвусмислено своето 
съгласие за това, и член 8 от която постановява, че държавите-членки забраняват 
обработването на лични данни, разкриващи расов или религиозен произход. Цитирайки 
решението на Съда на ЕС по дело C-524/06 (Heinz Huber срещу Bundesrepublik 
Deutschland), вносителката призовава за намесата на Европейския парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 януари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2013 г.

Вносителят на петицията, Европейската фондация за права на човека, твърди, че са 
налице нарушения на личните данни на националните малцинства в Литва поради 
факта, че 26 000 души, а именно ученици, които посещават училища за национални 
малцинства и принадлежат към национални малцинства, са получили писмо на техния 
собствен малцинствен език от Министерството на образованието и науката на 
Република Литва, с което биват информирани за предстоящите изменения на литовския 
закон за образованието. Според вносител на петицията това разкрива, че 
правителството на Република Литва притежава данни за етническия произход на тези 
семейства, принадлежащи към национално малцинство, свързани с техните адреси. 

Правната рамка за обработването на личните данни във всички държави членки се 
предвижда в Директивата за защита на данните (Директива 95/46/ЕО1). Тя се прилага за 
обработката на личните данни в Европейския съюз. С нея се определят принципите за 
обработка на личните данни и правата на субектите на данни върху техните лични 
данни. Тези принципи трябва да бъдат транспонирани в националното право за 
прилагане на директивата. 

Личните данни де определят в член 2 от директивата като „всяка информация, свързана 
с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице“. За подлежащо 
на идентифициране лице се смята всяко лице, което може да бъде идентифицирано, 
пряко или непряко, по-специално чрез идентификационен номер или един или повече 
специфични признаци, отнасящи се до неговата физическа, физиологическа, 
психологическа, умствена, икономическа, културна или социална самоличност. 

Директивата определя принципите, които, с които трябва да бъдат съобразени 
дейностите, свързани с обработването на данни, за да бъдат те законосъобразни. 
Съгласно член 8 от директивата обработката на лични данни, разкриващи расов или 
етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения 
или членство в синдикални организации, както и обработката на данни, свързани със 
здравето или сексуалния живот, се забранява. Такива данни могат обаче да бъдат 
обработвани в някои изключителни случаи. По-специално държавите членки могат –
при спазване на разпоредбата за подходящите гаранции – да определят изключения 
могат по съображения, свързани със значим обществен интерес, да определят 
изключения или в националното законодателство, или с решение на надзорния орган 
[член 8, параграф 4].

В рамките на тези ограничения държавите членки могат да предвидят, че в училищата 
се събират личните данни на деца, свързани с расовия или имигрантския им статус, за 
да се гарантира, че училищата са осведомени за различните културни (например 
езикови) корени на децата от тези на мнозинството в държавата членка и им посвещава 
необходимото внимание. Работната група, създадена с член 29 от Директива 95/45 
заявява в своето становище 2/2009, че като критерии при обработката на такава 

                                               
1

Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, ОВ L 281 
от 23.11.1995 г., стр. 31.
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информация следва да се прилагат принципът на интересите на детето и строгото 
ограничаване на целта1. 

Предполагаемото обработване на лични данни не е само по себе си незаконно съгласно 
Директива 95/46/ЕО. То по-скоро зависи от въпроса, дали са били спазени посочените 
критерии.  

Без да се засягат правомощията на Комисията в нейното качество на пазител на 
Договорите, надзорът и прилагането на националното право, с което се транспонира 
Директива 95/46/ЕО, попада в областта на компетентност на националните органи, по-
специално органите по защита на данните, създадени въз основа на член 28 от 
посочената директива. 

Заключение

Въз основа на информацията, предоставена от вносителя на петицията, Комисията не 
може да определи нарушение на Директивата за защита на данните 95/46/ЕО. 

За повече информация вносителят на петицията би могъл да се обърне към Литовския 
държавен инспекторат по защита на данните. Тази институция, създадена в приложение 
на член 28 от Директива 95/46/ЕО, притежава необходимата компетентност за 
проучване на случая и за прекратяване на обработката на данните, ако тя бъде 
определена като незаконна.
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Работна група по член 29, Становище 2/2009 относно защитата на личните данни на деца.


