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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1008/2011 af M. R-W., litauisk statsborger, for "Europejska 
Fundacja Praw Człowieka", om de litauiske myndigheders manglende 
overholdelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF om 
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger

1. Sammendrag

Andrageren henviser til ændringen af den litauiske undervisningslov og de dermed forbundne 
meddelelser til de ca. 26 000 personer, der tilhører de etniske mindretal i Litauen (polske, 
russiske og hviderussiske). Andrageren påpeger, at brevene blev fremsendt til de berørte 
skoleelever, hvoraf de fleste er mindreårige, og hun stiller spørgsmålstegn ved lovligheden af 
denne procedure, der indebærer en manglende overholdelse af principperne om beskyttelse af 
personoplysninger. Andrageren henviser navnlig til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, hvori det i artikel 7 hedder, 
at behandling af personoplysninger kun må finde sted, hvis der ikke hersker tvivl om, at den 
registrerede har givet sit samtykke, og i artikel 8, at medlemsstaterne forbyder behandling af 
personoplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund. Under påkaldelse af Domstolens 
dom i sag C-524/06 (Heinz Huber mod Tyskland) anmoder andrageren derfor Europa-
Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. januar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2013
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”Andrageren, Den Europæiske Menneskerettighedsfond, hævder, at der er sket en krænkelse 
af de nationale mindretals personoplysninger i Litauen, da 26 000 personer, nemlig elever, 
som går i en skole for nationale mindretal, og som tilhører nationale mindretal, modtog et 
brev på deres eget mindretalssprog fra ministeriet for uddannelse og videnskab i Republikken 
Litauen, som informerede dem om de ændringer, der ville blive indført i den litauiske 
uddannelseslov. Ifølge andrageren viser dette, at regeringen i Republikken Litauen har 
oplysninger om disse mindretalsfamiliers etniske oprindelse tilknyttet til deres adresser. 

Databeskyttelsesdirektivet (direktiv 95/46/EF1) udgør lovgivningsrammen for behandling af 
personoplysninger i samtlige medlemsstater. Det finder anvendelse på behandlingen af 
personoplysninger i Den Europæiske Union. Det fastlægger principperne for behandling af 
personoplysninger og de registreredes rettigheder til deres personoplysninger. Disse 
principper skal indarbejdes i den nationale lovgivning ved gennemførelse af direktivet. 

Personoplysninger er defineret i direktivets artikel 2 som enhver form for information om en 
identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved identificerbar person forstås en person, der 
direkte eller indirekte kan identificeres, bl.a. ved et identifikationsnummer eller et eller flere 
elementer, der er særlige for denne persons fysiske, fysiologiske, psykiske, økonomiske, 
kulturelle eller sociale identitet. 

I direktivet fastsættes de principper, som behandlingen skal overholde for at være lovlig. 
Behandling af personoplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller 
filosofisk overbevisning og fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og oplysninger om 
helbredsforhold og seksuelle forhold er ifølge artikel 8 i direktivet forbudt. Sådanne 
oplysninger kan imidlertid behandles i visse særlige tilfælde. Med forbehold af at der gives 
tilstrækkelige garantier, kan medlemsstaterne især af grunde, der vedrører hensynet til vigtige 
samfundsmæssige interesser, fastsætte undtagelser enten ved national lovgivning eller ved en 
afgørelse truffet af tilsynsmyndigheden [artikel 8, stk. 4].

Inden for disse begrænsninger kan medlemsstaterne fastlægge, at et barns personoplysninger 
om race eller indvandrerstatus indsamles på skoler for at sikre, at skolerne er bevidste om og 
giver elever med kulturelle (f.eks. sproglige) rødder, som er forskellige fra flertallet i den 
pågældende medlemsstat, den nødvendige opmærksomhed. Den gruppe, som er nedsat i 
henhold til artikel 29 i direktiv 95/46/EF, erklærede i sin udtalelse nr. 2/2009, at principperne 
om barnets tarv og nøje afgrænsning af formålet bør være kriterierne for behandlingen af 
sådanne oplysninger2. 

Den påståede behandling af personoplysninger er i sig selv ikke ulovlig i henhold til direktiv 
95/46/EF. Det er snarere et spørgsmål om, hvorvidt kriterierne er opfyldt eller ej.  

Uden at det berører Kommissionens beføjelser som traktaternes vogter, henhører tilsynet med 
og håndhævelsen af national lovgivning til gennemførelse af direktiv 95/46/EF under de 
nationale myndigheders kompetence, navnlig de databeskyttelsesmyndigheder, som er blevet 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, EFT L 281 af 
23.11.1995, s. 31.
2 Artikel 29-Gruppen, udtalelse nr. 2/2009 om beskyttelse af børns personoplysninger.
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oprettet på grundlag af artikel 28 i dette direktiv. 

Konklusion

På grundlag af andragerens oplysninger kan Kommissionen ikke konstatere en overtrædelse af 
databeskyttelsesdirektivet 95/46/EF. 

For yderligere oplysninger kan andrageren kontakte det litauiske databeskyttelsesinspektorat. 
Denne institution, som blev oprettet ved gennemførelse af artikel 28 i direktiv 95/46/EF, har 
de nødvendige beføjelser til at undersøge sagen og standse behandlingen af 
personoplysninger, såfremt en sådan behandling anses for ulovlig.”


