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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1008/2011, adresată de M. R-W., de cetățenie lituaniană, în numele 
„Europejska Fundacja Praw Człowieka”, privind nerespectarea de către 
autoritățile lituaniene a Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

1. Rezumatul petiției

Petiționara face referire la modificarea legii învățământului în Lituania și notificările în acest 
sens trimise unui număr de aproximativ 26 000 de persoane, care aparțin minorităților etnice 
din Lituania (poloneză, rusă și belarusă). Petiționara subliniază faptul că respectivele 
comunicări au fost trimise elevilor de școală afectați, dintre care majoritatea sunt minori, și 
aceasta pune sub semnul întrebării legalitatea acestei proceduri, ceea ce include nerespectarea 
principiilor privind protecția datelor cu caracter personal. Petiționara face referire în special la 
Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor 
date, respectiv articolul 7 care prevede că datele cu caracter personal pot fi prelucrate numai 
dacă persoana vizată și-a dat consimțământul neechivoc și articolul 8 care prevede că statele 
membre interzic prelucrarea datelor cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau 
etnică. Prin urmare, invocând decizia Curții de Justiție în cauza C-524/06 (Heinz Huber 
/Bundesrepublik Deutschland), petiționara solicită Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 ianuarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013

Petiționara, în numele Fundației Europene a Drepturilor Omului, reclamă violarea datelor cu 
caracter personal ale minorităților naționale din Lituania în condițiile în care un număr de
26 000 de persoane, și anume elevi care frecventează școli pentru minorități naționale și care 
aparțin minorităților naționale, au primit din partea Ministerului Educației și Științei al
Republicii Lituania o scrisoare în limba minorității naționale căreia îi aparțin prin care sunt 
informate cu privire la modificările care urmează să fie aduse legii învățământului în Lituania.
Potrivit petiționarei, acest lucru indică faptul că Guvernul Republicii Lituania dispune de date
privind originea etnică a acestor familii minoritare, precum și de adresele lor. 

Directiva privind protecția datelor (Directiva 95/46/CE1) prevede cadrul juridic pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal în toate statele membre. Directiva se aplică prelucrării
datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană. Aceasta stabilește principiile de prelucrare 
a datelor cu caracter personal și drepturile persoanelor vizate. Aceste principii trebuie să fie 
transpuse în legislația națională de punere în aplicare a directivei. 

Datele cu caracter personal sunt definite la articolul 2 din directivă ca fiind orice informație 
referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este o 
persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de 
identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, 
fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. 

În ceea ce privește activitatea de prelucrare a datelor, directiva stabilește principiile care 
trebuie respectate pentru ca aceasta să fie legală. Prelucrarea datelor cu caracter personal care 
dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice 
sau apartenența la sindicate și prelucrarea datelor privind sănătatea sau viața sexuală este 
interzisă în conformitate cu articolul 8 din directivă. Astfel de date pot totuși să fie prelucrate
în anumite cazuri excepționale. În special, sub rezerva unor garanții corespunzătoare, statele 
membre pot prevedea, din motive de interes public important, derogări fie în legislația 
națională, fie prin decizia autorității de supraveghere [articolul 8 alineatul (4)].

În cadrul acestor limitări, statele membre pot prevedea ca datele cu caracter personal ale 
copiilor referitoare la rasă sau la statutul de imigrant să fie colectate în școli pentru a se 
asigura că școlile sunt informate cu privire la elevii cu origini culturale (de exemplu, 
lingvistice) diferite de cele ale majorității din statul membru și că acestea le acordă atenția 
necesară. Grupul de lucru pentru protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor 
cu caracter personal stabilit la articolul 29 din Directiva 95/45/CE a declarat în avizul său 
2/2009 că principiile privind interesul superior al copilului și limitarea strictă a scopului ar 

trebui să fie criteriile pentru prelucrarea unor astfel de informații.2

Potrivit Directivei 95/46/CE, presupusa prelucrare a datelor cu caracter personal nu este
ilegală per se. Mai degrabă, ilegalitatea prelucrării se stabilește în funcție de îndeplinirea sau 

                                               
1 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, 
JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
2 Grupul de lucru „articolul 29” privind protecția datelor, Avizul 2/2009 privind protecția datelor cu caracter 
personal ale copiilor.
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nu a criteriilor. 

Fără a se aduce atingere competențelor Comisiei în calitate de gardian al tratatelor, 
supravegherea și punerea în aplicare a legislației naționale de transpunere a 
Directivei 95/46/CE țin de competența autorităților naționale, în special a autorităților de 
protecție a datelor care au fost înființate în temeiul articolului 28 din directiva în cauză. 

Concluzii

Pe baza informațiilor furnizate de petiționară, Comisia nu poate stabili o încălcare a
Directivei 95/46/CE privind protecția datelor. 

Pentru informații suplimentare, petiționara se poate adresa Inspectoratului Lituanian de Stat
privind Protecția Datelor. Această instituție, care a fost înființată în aplicarea articolului 28 
din Directiva 95/46/CE, are competențele necesare pentru a ancheta cazul și pentru a pune 
capăt practicii prelucrării datelor, dacă aceasta se consideră a fi ilegală.


