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Tárgy: R-W. litván állampolgár által az „Europejska Fundacja Praw Człowieka” nevében 
benyújtott 1008/2011. számú petíció a személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 
szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a litván hatóságok általi 
be nem tartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja figyelmet a litván oktatási törvény módosítására és a 
módosításhoz kapcsolódóan kb. 26 000, a litvániai nemzeti (lengyel, orosz és belorusz) 
kisebbségekhez tartozó személynek elküldött értesítésre. A petíció benyújtója rámutat, hogy a 
levelet iskolai tanulók részére küldték el, akiknek többsége még kiskorú, és a petíció 
benyújtója megkérdőjelezi ennek az eljárásnak a törvényességét, amely a személyes adatok 
védelmére vonatkozó elvek be nem tartását jelenti. A petíció benyújtója mindenekelőtt a 
személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre hívja fel a 
figyelmet, amelynek 7. cikkében az áll, hogy a személyes adatok csak abban az esetben 
dolgozhatók fel, ha az érintett ahhoz egyértelmű hozzájárulását adta, a 8. cikk pedig 
kimondja, hogy a tagállamok megtilthatják az olyan személyes adatok feldolgozását, amelyek 
a faji vagy etnikai hovatartozásra vonatkoznak. Hivatkozással a Bíróság C-524/06. számú 
(Heinz Huber kontra Németországi Szövetségi Köztársaság) ügyben hozott ítéletére, a petíció 
benyújtója az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. január 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
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szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.

„A petíció benyújtója, az Emberi Jogok Európai Alapítványa azt állítja, hogy Litvániában 
megsértették a személyes adatok védelmét, mivel 26 000 személy – nevezetesen nemzeti 
kisebbségi iskolát látogató és a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanuló – saját kisebbségi 
nyelvükön írt levelet kapott a Litván Köztársaság Oktatási és Tudományos Minisztériumától, 
amelyben tájékoztatták őket a litván oktatási törvénybe bevezetendő módosításokról. A 
petíció benyújtója szerint ez azt mutatja, hogy a Litván Köztársaság kormányának adatok 
állnak rendelkezésére ezeknek a kisebbségi családoknak az etnikai származásáról, és ezek az 
adatok a lakcímükhöz kapcsolódnak.

Valamennyi tagállamban az adatvédelmi irányelv (95/46/EK irányelv1) határozza meg a 
személyes adatok feldolgozásának jogi keretét. Az irányelv a személyes adatok Európai 
Unión belül végzett feldolgozására vonatkozik. Meghatározza a személyes adatok 
feldolgozásával kapcsolatos elveket, illetve az érintettek személyes adataikkal kapcsolatos 
jogait. Ezeket az elveket át kell ültetni az irányelvet végrehajtó nemzeti jogszabályba. 

Az irányelv 2. cikkének fogalommeghatározása szerint a személyes adat az azonosított vagy 
azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Az azonosítható személy 
olyan személy, aki közvetlen vagy közvetett módon azonosítható, különösen egy azonosító 
számra vagy a személy fizikai, fiziológiai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi 
identitására vonatkozó egy vagy több tényezőre történő utalás révén. 

Az irányelv megállapítja azokat az elveket, amelyeknek az adatfeldolgozási tevékenységnek 
meg kell felelnie ahhoz, hogy jogszerű legyen. A faji vagy etnikai hovatartozásra, a politikai 
véleményre, a vallási vagy világnézeti meggyőződésre, a szakszervezeti tagságra utaló adatok, 
valamint az egészségi állapotra vagy a szexuális életre vonatkozó adatok feldolgozása az 
irányelv 8. cikke szerint tilos. Az ilyen adatok azonban bizonyos kivételes esetekben 
feldolgozhatók. Különösen, megfelelő garanciák nyújtása mellett a tagállamok, alapvető 
közérdekből, nemzeti jogszabályaikban vagy a felügyelő hatóság határozatában további 
mentességeket állapíthatnak meg [8. cikk (4) bekezdés].

Ezeken a korlátokon belül a tagállamok előírhatják, hogy egy gyermek faji vagy bevándorlói 
státuszára vonatkozó személyes adatokat az iskolák összegyűjtsék, annak biztosítása 
érdekében, hogy az iskolák tisztában legyenek a tanulóknak a tagállamon belüli többségtől 
eltérő kulturális – például nyelvi – gyökereivel, és hogy ezeknek megfelelő figyelmet 
szenteljenek. A 95/46/EK irányelv 29. cikke által létrehozott munkacsoport 2/2009. számú 
véleményében kifejtette, hogy az ilyen információk feldolgozásával kapcsolatos 
kritériumoknak a gyermek mindenek felett álló érdekeire és a szigorú célkorlátozásra 
vonatkozó elveknek kell lenniük.2

                                               
1

Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).
2

A 29. cikk szerinti munkacsoport 2./2009. számú, a gyermekek személyes adatainak védelméről szóló 
véleménye.
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A személyes adatok fent hivatkozott feldolgozása a 95/46/EK irányelv szerint önmagában 
nem jogszerűtlen. Inkább attól függ, hogy megfelel-e a kritériumoknak.

A Bizottság mint a Szerződések őre hatásköreinek sérelme nélkül a 95/46/EK irányelvet a 
belső jogba átültető nemzeti jogszabály felügyelete és érvényesítése a nemzeti hatóságok –
különösen az ezen irányelv 28. cikke alapján létrehozott adatvédelmi hatóságok – hatáskörébe 
tartozik. 

Következtetés

A petíció benyújtója által nyújtott tájékoztatás alapján a Bizottság nem tudja megállapítani a 
95/46/EK adatvédelmi irányelv megsértését.
A petíció benyújtója a litván Állami Adatvédelmi Felügyelőséghez fordulhat további 
tájékoztatásért. Ez az intézmény – melyet a 95/46/EK irányelv 28. cikke alapján hoztak létre –
megfelelő hatáskörrel rendelkezik ahhoz, hogy kivizsgálja az ügyet, és amennyiben 
jogszerűtlennek ítéli, beszüntesse az adatfeldolgozást.”


