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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1008/2011, ingediend door M. R-W (Litouwse nationaliteit), 
namens "Europejska Fundacja Praw Człowieka" (Europese Stichting voor de 
Mensenrechten), over de niet-naleving door de Litouwse autoriteiten van Richtlijn 
95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verwijst naar de wijziging van de Litouwse onderwijswet en de daaruit 
voortvloeiende mededelingen aan de circa 26 000 personen in Litouwen die tot de etnische 
minderheden (Poolse, Russische en Belarussische) behoren. Indienster wijst erop dat de 
brieven zijn verstuurd naar de scholieren in kwestie, van wie de meesten minderjarig zijn, en 
zet vraagtekens bij de rechtsgeldigheid van deze procedure, die de niet-naleving van de 
beginselen betreffende de bescherming van persoonsgegevens impliceert. Indienster verwijst 
in het bijzonder naar Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. In artikel 7 van deze 
richtlijn staat dat de verwerking van persoonsgegevens slechts mag geschieden indien de 
betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend en in artikel 8 is 
bepaald dat de lidstaten de verwerking van persoonlijke gegevens waaruit de raciale of 
etnische afkomst blijkt, verbieden. Onder verwijzing naar het arrest van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie in zaak C-524/06 (Heinz Huber tegen Duitsland) verzoekt indienster 
het Europees Parlement in te grijpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 januari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

Indienster, de Europese Stichting voor de Mensenrechten, meent dat er schendingen zijn van 
de bescherming van de persoonsgegevens van nationale minderheden in Litouwen, omdat 
26 000 personen, namelijk leerlingen die naar een school voor een nationale minderheid gaan 
en tot een nationale minderheid behoren, een brief van het Ministerie voor Onderwijs en 
Wetenschappen van de Republiek Litouwen hebben ontvangen in hun eigen minderheidstaal 
waarin informatie werd verstrekt over de op stapel staande wijzigingen aan de Litouwse 
onderwijswet. Volgens indienster toont dit aan dat de Litouwse regering gegevens heeft over 
de etnische afkomst van deze families van minderheden samen met hun adressen.

De richtlijn gegevensbescherming (Richtlijn 95/46/EG1) vormt het wetgevingskader voor de 
verwerking van persoonsgegevens in alle lidstaten. Zij is van toepassing op de verwerking 
van persoonsgegevens in de Europese Unie. De beginselen voor de verwerking van 
persoonsgegevens en de rechten van de betrokkenen op hun persoonsgegevens worden erin 
bepaald. Deze beginselen moeten worden omgezet in de nationale uitvoeringswet van de 
richtlijn.

In artikel 2 van de richtlijn worden persoonsgegevens gedefinieerd als "iedere informatie 
betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Als identificeerbaar 
wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan 
de hand van een identificatienummer of van een of meer specifieke elementen die 
kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele 
of sociale identiteit. 

In Richtlijn 95/46/EG zijn de beginselen vastgelegd waaraan de gegevensverwerking moet 
voldoen om rechtmatig te zijn. De verwerking van persoonsgegevens waaruit de raciale of 
etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke 
overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, alsook de verwerking van 
gegevens die de gezondheid of het seksuele leven betreffen, is verboden overeenkomstig 
artikel 8 van de richtlijn. In bepaalde uitzonderlijke gevallen is de verwerking van deze 
gegevens echter wel toegestaan. Mits passende waarborgen worden geboden, mogen de 
lidstaten om redenen van zwaarwegend algemeen belang bij nationale wet of bij een besluit 
van de toezichthoudende autoriteit afwijkingen vaststellen (artikel 8, lid 4).

Binnen deze beperkingen mogen de lidstaten bepalen dat persoonsgegevens met betrekking 
tot het ras of de immigratiestatus van een kind in scholen worden verzameld om ervoor te 
zorgen dat scholen zich bewust zijn van en de nodige aandacht besteden aan leerlingen met 
een culturele achtergrond (bijvoorbeeld op vlak van taal) die verschilt van die van de 
meerderheid in de lidstaat. De overeenkomstig artikel 29 van Richtlijn 95/45/EG opgerichte 
werkgroep heeft in zijn advies 2/2009 gesteld dat bij de verwerking van deze informatie de 
beginselen van het belang van het kind en de strikte afbakening van het beoogde doel moeten 
worden gehanteerd2.

                                               
1 Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 
van die gegevens, PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
2 Werkgroep art. 29, advies 2/2009 over de bescherming van de persoonsgegevens van kinderen.
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De bedoelde verwerking van persoonsgegevens is niet per se in strijd met Richtlijn 95/46/EG. 
Het hangt er veeleer van af of aan de criteria wordt voldaan.

Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie als hoedster van de Verdragen valt het 
toezicht op en de handhaving van de nationale wet waardoor Richtlijn 95/46/EG wordt 
omgezet, onder de bevoegdheid van de nationale autoriteiten, meer bepaald de op grond van 
artikel 28 van deze richtlijn opgerichte nationale toezichthoudende autoriteit voor 
gegevensbescherming.

Conclusie

Op basis van de door indienster verstrekte informatie kan de Commissie geen schending van 
Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van persoonsgegevens vaststellen.

Voor verdere informatie kan indienster contact opnemen met de landelijke inspectie 
gegevensbescherming van Litouwen. Deze instelling, die ter uitvoering van artikel 28 van 
Richtlijn 95/46/EG werd opgericht, heeft de nodige bevoegdheden om de zaak te onderzoeken 
en een einde te maken aan de gegevensverwerking indien zij onwettig wordt geacht.


