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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1008/2011, της M. R-W, λιθουανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του
«Europejska Fundacja Praw Człowieka» (Ίδρυμα για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα), σχετικά με μη συμμόρφωση των λιθουανικών αρχών με την 
οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα κάνει λόγο για την τροποποίηση του λιθουανικού εκπαιδευτικού νόμου και τις 
συναφείς ανακοινώσεις προς τα περίπου 26.000 άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες 
στη Λιθουανία (πολωνική, ρωσική και λευκορωσική). Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι 
απεστάλησαν επιστολές στους ενδιαφερόμενους μαθητές, εκ των οποίων οι περισσότεροι 
είναι ανήλικοι, και αμφισβητεί τη νομιμότητα της εν λόγω διαδικασίας, η οποία συνεπάγεται 
μη τήρηση των αρχών για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η 
αναφέρουσα παραπέμπει συγκεκριμένα στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών, στο άρθρο 7 της οποίας αναφέρεται ότι η επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του, στο δε άρθρο 8 ότι τα κράτη 
μέλη απαγορεύουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχουν 
πληροφορίες για τη φυλετική ή εθνική καταγωγή. Επικαλούμενη την απόφαση του 
Δικαστηρίου στην υπόθεση C-524/06 (Heinz Huber κατά Γερμανίας), η αναφέρουσα ζητεί 
την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό
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Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Ιανουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013.

Η αναφέρουσα, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,
καταγγέλλει παραβιάσεις των προσωπικών δεδομένων των εθνικών μειονοτήτων στη 
Λιθουανία λόγω του γεγονότος ότι 26 000 άτομα, κυρίως μαθητές που φοιτούν σε σχολεία 
των εθνικών μειονοτήτων και ανήκουν στις εθνικές μειονότητες, έλαβαν επιστολή από το 
Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Λιθουανικής Δημοκρατίας, στη γλώσσα της εθνικής 
μειονότητας στην οποία ανήκουν, με την οποία ενημερώνονταν για τις αλλαγές που θα 
επέλθουν στην λιθουανική εκπαιδευτική νομοθεσία. Κατά την αναφέρουσα τούτο 
αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση  διαθέτει στοιχεία σχετικά με την εθνοτική προέλευση αυτών 
των οικογενειών τα οποία είναι συνδεδεμένα με τις διευθύνσεις τους.

Η οδηγία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα (Οδηγία 95/46/EΚ1) παρέχει το νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε όλα τα κράτη μέλη. Εφαρμόζεται στην
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθορίζει τις αρχές για
την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και για τα δικαιώματα των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα ως προς αυτά. Οι αρχές της πρέπει να ενσωματωθούν στην
εθνική νομοθεσία μέσω της εφαρμογής της οδηγίας. 

Στο άρθρο 2 της οδηγίας ως «δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα» ορίζεται κάθε πληροφορία 
που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να 
εξακριβωθεί. Ως «πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί» λογίζεται το 
πρόσωπο εκείνο που μπορεί να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως βάσει αριθμού 
ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την 
υπόστασή του από φυσική, βιολογική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική 
άποψη.

Η οδηγία ορίζει τις αρχές οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά τις δραστηριότητες 
επεξεργασίας, ώστε αυτές να είναι νόμιμες. Σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας, 
απαγορεύεται η επεξεργασία δεδομένων που παρέχει πληροφορίες για την φυλετική ή 
εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη 
συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και την υγεία και τη σεξουαλική ζωή. Εν τούτοις,   
εφόσον παρέχονται οι δέουσες εγγυήσεις, τα κράτη μέλη δύνανται, όταν συντρέχουν σοβαροί 
λόγοι δημοσίου συμφέροντος, να θεσπίσουν παρεκκλίσεις, είτε με εθνική νομοθετική διάταξη 
είτε με απόφαση της αρχής ελέγχου [Άρθρο 8 παράγραφος 4].

Εντός των ορίων αυτών, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι τα προσωπικά δεδομένα
ενός παιδιού, που αφορούν τη φυλετική του καταγωγή ή το καθεστώς μετανάστη,
συλλέγονται στα σχολεία ώστε να είναι βέβαιο ότι το σχολείο είναι ενήμερο και επιδεικνύει
τη δέουσα προσοχή σε μαθητές με διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο (για παράδειγμα 
γλωσσικό) σε σχέση με την πλειοψηφία των μαθητών του κράτους μέλους. Η ομάδα εργασίας 
                                               
1 Οδηγία 95/46/Eκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24.10.1995 για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ΕΕ OJ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
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που συγκροτήθηκε βάσει του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46, αποφαίνεται στη γνωμοδότησή 
της της 2/2009 ότι τα κριτήρια για την επεξεργασία πληροφοριών αυτού του είδους 1 είναι οι 
αρχές της καλύτερης προστασίας των συμφερόντων του παιδιού και του αυστηρός 
περιορισμός στους σκοπούς της οδηγίας.

Η καταγγελλόμενη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι αυτή καθεαυτή
παράνομη σύμφωνα με την οδηγία 95/46/EΚ. Εξαρτάται μάλλον από το κατά πόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της.

Υπό την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, ο έλεγχος
και η εφαρμογή του εθνικού νόμου μεταφοράς της οδηγίας 95/46/EΚ εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα των εθνικών αρχών, συγκεκριμένα δε της αρχής ελέγχου που έχει συσταθεί 
δυνάμει του άρθρου 28 της εν λόγω οδηγίας.

Συμπέρασμα

Βάσει των πληροφοριών που παρέχει η αναφέρουσα, η Επιτροπή αδυνατεί να προσδιορίσει 
εάν υφίσταται παράβαση της οδηγίας 95/46/ΕΚ για την Προστασία των Δεδομένων 
Προσωπικού χαρακτήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες η αναφέρουσα ίσως να επιθυμεί να έλθει σε επαφή με την 
κρατική αρχή της Λιθουανίας για τον έλεγχο της εφαρμογής της προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων. Το όργανο αυτό, το οποίο συστήθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 
της οδηγίας 95/46/ΕΚ, διαθέτει τις αρμοδιότητες που είναι απαραίτητες για να διερευνήσει 
την υπόθεση και να θέσει τέρμα στην επεξεργασία δεδομένων, εφόσον θεωρηθεί παράνομη.

                                               
1 Άρθρο 29WP, Γνωμοδότηση 2/2009 σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
παιδιών.


