
CM\925832LT.doc PE504.243v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

30.1.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1008/2011 dėl to, kad Lietuvos valdžios institucijos nesilaiko 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kurią 
pateikė Lietuvos pilietė M. R-W. fondo „Europejska Fundacja Praw 
Człowieka“ (Europos žmogaus teisių fondas) vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja mini Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimą ir su juo susijusius 
laiškus, išsiųstus 26 000 asmenų, priklausančių Lietuvos tautinėms mažumoms (lenkų, rusų ir 
baltarusių). Peticijos pateikėja atkreipia dėmesį į tai, kad laiškai buvo išsiųsti suinteresuotųjų 
mokyklų moksleiviams, kurių dauguma yra nepilnamečiai, ir ginčija šios procedūros, atliktos 
nesilaikant duomenų apsaugos principų, teisėtumą. Peticijos pateikėja pirmiausia nurodo 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 7 straipsnį, kuriame teigiama, kad asmens 
duomenis galima tvarkyti tik tuo atveju, jeigu duomenų subjektas yra nedviprasmiškai davęs 
sutikimą, ir 8 straipsnį, kuriame teigiama, kad valstybės narės draudžia tvarkyti asmens 
duomenis, kurie atskleidžia rasinę ar etninę kilmę. Remdamasi Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo sprendimu byloje C-524/06 (Heinz Huber prieš Vokietijos Federacinę Respubliką), 
peticijos pateikėja prašo Europos Parlamento imtis veiksmų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. sausio 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. sausio 30 d.
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„Peticijos pateikėja ir Europos žmogaus teisių fondas įtaria tautinių mažumų asmens duomenų 
pažeidimus Lietuvoje dėl to, kad 26 000 žmonių, būtent tautinių mažumų mokyklas lankantys 
ir tautinėms mažumoms priklausantys mokiniai savo mažumos kalba gavo Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos laišką, kuriuo jiems pranešta apie ketinamus 
priimti Lietuvos švietimo įstatymo pakeitimus. Pasak peticijos pateikėjos, taip atskleidžiama, 
kad Lietuvos Respublikos vyriausybė turi duomenis apie šių mažumų šeimų tautinę kilmę ir 
jų adresus.

Duomenų apsaugos direktyva (Direktyva 95/46/EB1) nustatytas asmens duomenų tvarkymo 
visose valstybėse narėse teisinis pagrindas. Ji taikoma tvarkant asmens duomenis Europos 
Sąjungoje. Joje nustatyti asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių į savo asmens 
duomenis principai. Šie principai turi būti perkelti į šią direktyvą įgyvendinančius 
nacionalinės teisės aktus.

Asmens duomenys direktyvos 2 straipsnyje apibrėžti kaip bet kuri informacija, susijusi su 
asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta. Asmuo, kurio tapatybė gali būti 
nustatyta, yra tas asmuo, kurio tapatybė gali būti nustatyta tiesiogiai ar netiesiogiai, ypač 
pasinaudojus nurodytu asmens identifikavimo kodu arba vienu ar keliais to asmens fizinei, 
fiziologinei, protinei, ekonominei, kultūrinei ar socialinei tapatybei būdingais veiksniais.

Direktyvoje nustatyti principai, kurių būtina laikytis, kad duomenų tvarkymas būtų teisėtas.
Remiantis direktyvos 8 straipsniu, draudžiama tvarkyti duomenis, atskleidžiančius rasinę ar 
etninę kilmę, politinius, religinius ir filosofinius įsitikinimus, priklausymą profesinėms 
sąjungoms, taip pat duomenis apie asmens sveikatą ar intymų gyvenimą. Vis dėlto tokius 
duomenis galima tvarkyti tam tikrais išimtiniais atvejais. Būtent dėl svarbių visuomenės 
interesų valstybės narės nacionaliniais įstatymais ar priežiūros institucijų sprendimais gali 
numatyti išimtis, bet turi užtikrinti tinkamas apsaugos priemones (8 straipsnio 4 dalis).

Laikydamosi šių apribojimų valstybės narės gali teigti, kad vaikų asmens duomenys, susiję su 
rase ar imigranto statusu, renkami mokyklose siekiant užtikrinti, kad mokyklos tai žinotų ir 
skirtų reikiamą dėmesį mokiniams, turintiems kitokias kultūrines (pvz., lingvistines) šaknis 
nei dauguma valstybės narės gyventojų. Remdamasi Direktyvos 95/45 29 straipsniu darbo 
grupė savo nuomonėje Nr. 2/2009 nurodė, kad geriausių vaiko interesų ir griežto tikslo 
ribojimo principai turėtų būti tokios informacijos tvarkymo kriterijai.2

Remiantis Direktyva 95/46/EB, tariamas asmens duomenų tvarkymas nėra savaime neteisėtas.
Tai labiau priklauso nuo to, ar laikytasi kriterijų.

Nepažeidžiant Komisijos kaip Sutarčių sergėtojos įgaliojimų, Direktyvą 95/46/EB 
įgyvendinančių nacionalinės teisės aktų priežiūra ir įgyvendinimas priklauso nacionalinės 
valdžios institucijų, ypač duomenų apsaugos institucijų, kurios įsteigtos remiantis direktyvos 
28 straipsniu, kompetencijai.

Išvada

                                               
1

1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis 
ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).
2

Darbo grupės nuomonės Nr. 2/2009 29 straipsnis dėl vaikų asmens duomenų apsaugos.
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Remiantis peticijos pateikėjos pateikta informacija, Komisija negali nustatyti Duomenų 
apsaugos direktyvos 95/46/EB pažeidimo.

Norėdama gauti papildomos informacijos peticijos pateikėja galėtų susisiekti su Lietuvos 
duomenų apsaugos inspekcija. Ši institucija, kuri įsteigta įgyvendinant Direktyvos 95/46/EB 
28 straipsnį, turi reikiamus įgaliojimus šiam atvejui tirti ir duomenų tvarkymui nutraukti, 
jeigu bus nustatyta, kad jis neteisėtas.“


