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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1008/2011, ko Europejska Fundacja Praw Człowieka (Eiropas 
Cilvēktiesību fonda) vārdā iesniedza Lietuvas valstspiederīgā M. R.-W., par to, ka 
Lietuvas varas iestādes neievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un 
šādu datu brīvu apriti

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz Lietuvas Izglītības likuma grozījumu un ar to 
saistītajiem paziņojumiem, kurus saņēmuši 26 000 personu, kas ir Lietuvas etniskās 
minoritātes (poļi, krievi un baltkrievi). Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka vēstules tika 
nosūtītas attiecīgajiem skolēniem, no kuriem lielākā daļa ir nepilngadīgi, un viņa apšauba šīs 
procedūras likumību, jo tā ietver datu aizsardzības principu neievērošanu. Lūgumraksta 
iesniedzēja īpaši atsaucas uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46/EK par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 7. pantu, kurā 
ir norādīts, ka personas datus var apstrādāt tikai tad, ja datu subjekts nepārprotami devis savu 
piekrišanu, un 8. pantu, kurā ir norādīts, ka dalībvalstīm jāaizliedz tādu personas datu 
apstrāde, kas atklāj rasi vai etnisko izcelsmi. Tāpēc, atsaucoties uz Eiropas Savienības Tiesas 
spriedumu lietā C-524/06 (Heinz Huber pret Bundesrepublik Deutschland), lūgumraksta 
iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 6. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. janvārī
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Lūgumraksta iesniedzēja Eiropas Cilvēktiesību fonda vārdā apgalvo, ka Lietuvā notikuši 
pārkāpumi saistībā ar valsts etnisko minoritāšu personas datiem, jo 26 000 personu, proti, 
skolēnu, kas apmeklē valsts mazākumtautību skolu un pieder valsts mazākumtautībām, no 
Lietuvas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas saņēmuši vēstuli, kura rakstīta viņu 
attiecīgajā mazākumtautības valodā un kurā viņi informēti par grozījumiem, kas tiks ieviesti 
Lietuvas Izglītības likumā. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas teikto tas liecina, ka Lietuvas 
Republikas valdībai ir dati par šo mazākumtautību ģimeņu etnisko piederību, kā arī ir zināma 
viņu adrese. 

Datu aizsardzības direktīvā (Direktīvā 95/46/EK1) ir noteikts tiesiskais regulējums personas 
datu apstrādei visās dalībvalstīs. Tā attiecas uz personas datu apstrādi Eiropas Savienībā. Tajā 
noteikti personas datu apstrādes principi un datu subjektu tiesības attiecībā uz saviem 
personas datiem. Šiem principiem jābūt transponētiem dalībvalstu tiesību aktos, ar ko šo 
direktīvu īsteno. 

Personas dati direktīvas 2. pantā ir definēti kā jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai 
identificējamu fizisku personu. Identificējama persona ir tā, kuru var identificēt tieši vai 
netieši, norādot reģistrācijas numuru vai vienu vai vairākus šai personai raksturīgus fiziskās, 
fizioloģiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktorus. 

Šajā direktīvā ir noteikti principi, kuru ievērošana datu apstrādi padara likumīgu. Tādu datu 
apstrāde, kuri atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko 
pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī uz veselību vai seksuālo dzīvi attiecināmu datu 
apstrāde saskaņā ar direktīvas 8. pantu ir aizliegta. Tomēr dažos izņēmuma gadījumos šādu 
datu apstrāde ir pieļaujama. Proti, saskaņā ar noteikumu par atbilstošām garantijām 
dalībvalstis var, pamatojoties uz būtiskām sabiedrības interesēm, noteikt izņēmumus vai nu ar 
attiecīgās valsts tiesībām vai ar uzraudzības iestādes lēmumu (direktīvas 8. panta 4. punkts).

Pamatojoties uz šiem ierobežojumiem, dalībvalstis var noteikt bērna personas datu vākšanu 
attiecībā uz rasi vai imigrācijas statusu, lai skolas būtu informētas par skolēniem, kuru kultūra 
(piemēram, valoda) atšķiras no kultūras, kuru pārstāv lielākā daļa attiecīgās dalībvalsts 
skolēnu, un veltītu šiem skolēniem nepieciešamo uzmanību. Darba grupa, kas izveidota ar 
Direktīvas 95/45/EK 29. pantu, sniedzot atzinumu ar dokumentu Nr. 2/20092 norādīja, ka par 
šādas informācijas apstrādes kritērijiem būtu jānosaka bērna interešu un strikta mērķu 
ierobežojuma princips.  

Personas datu apstrāde, par ko sūdzas lūgumraksta iesniedzēja, saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK 
pati par sevi nav nelikumīga. Šīs apstrādes likumība drīzāk ir atkarīga no tā, vai ir izpildīti 
attiecīgie kritēriji.  

Neskarot Komisijas Līgumu uzraudzīšanas pilnvaras, valsts tiesību aktu, kuros transponēta 
Direktīva 95/46/EK, uzraudzība un ieviešana ietilpst valsts iestāžu kompetencē, it īpaši to 
datu uzraudzības iestāžu kompetencē, kuras izveidotas, pamatojoties uz šīs direktīvas 
28. pantu. 
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Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā 
uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.
2

Atzinuma Nr. 2/2009 par bērnu personas datu aizsardzību 29.WP pants.
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Secinājums

Balstoties uz informāciju, kas saņemta no lūgumraksta iesniedzējas, Komisija nevar konstatēt 
Datu aizsardzības direktīvas (Direktīvas 95/46/EK) pārkāpumu. 
Lūgumraksta iesniedzēja var sazināties ar Lietuvas Valsts datu aizsardzības inspekciju, lai 
iegūtu vairāk informācijas. Šai iestādei, kas tika izveidota, īstenojot Direktīvas 95/46/EK 
28. pantu, ir nepieciešamā kompetence izmeklēt konkrēto gadījumu un izbeigt datu apstrādi, 
ja to atzīs par nelikumīgu.


