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Lūgumrakstu komiteja

7.05.2007.

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0481/1998, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgais Heinz Huber, par 
ES pilsoņu datu uzglabāšanu, ko veic Vācijas iestādes, kas ir atbildīgas par ārzemnieku 
reģistrāciju.

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, Vācijas Federatīvās Republikas iedzīvotājs kopš 1971. gada, 
apgalvo, ka vairāki Vācijas tiesību aktu noteikumi attiecībā uz ārzemju iedzīvotāju un datu 
aizsardzību pārkāpj Kopienas tiesību normas, īpaši 1995. gada oktobra Direktīvu 95/46/EK 
par datu aizsardzību. Viņš uzskata, ka datu uzglabāšana par ES pilsoņiem ir pašnoteikšanās 
tiesību pārkāpums attiecībā uz personas datiem, kas ir uzskatāms par diskriminācijas veidu 
salīdzinājumā ar izturēšanos pret Vācijas pilsoņiem.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 1998. gada 2. martā. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas starpposma atbilde, kas saņemta 1999. gada 13. augustā

Komisijas attiecīgie departamenti pašreiz strādā pie atbildes uz jautājumiem, kas izvirzīti 
iepriekš minētajā lūgumrakstā.

Tā kā šie jautājumi attiecas ne tikai uz to, kā tiek ievērota Direktīva 95/46/EK par indivīdu 
aizsardzību attiecībā uz viņu personīgo datu apstrādi un uz šādu datu brīvu apriti, bet arī uz to, 
kā tiek ievērotas direktīvas par personu pārvietošanās brīvību, dažādiem attiecīgajiem 
Komisijas departamentiem ir jāveic atbilstīgo noteikumu un procedūru padziļināta analīze.

Komisija uzskata, ka tai ir jāatbild uz ES pilsoņu lūgumrakstiem pieņemamos termiņos, lai 
apmierinātu viņu vajadzību pēc informācijas un atbalsta. Tāpēc šiem jautājumiem ir piešķirta 
visaugstākā prioritāte. Attiecībā uz H. Huber sūdzību Komisija izsaka nožēlu par to, ka 
temata sarežģītības dēļ un tāpēc, ka jautājums jāizskata rūpīgi, nav bijis iespējams atbildēt 
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ātrāk. Tomēr Komisija centīsies sniegt pienācīgi pamatotu atbildi cik iespējams ātri.

4. Komisijas papildu paziņojums, kas saņemts 1999. gada 21. jūnijā

1. Fakti

H. Huber, Austrijas valstspiederīgais, kas ir dzīvojis Zingenā, Bādenes-Virtembergas zemē, 
Vācijā kopš 1971. gada un kam kopš 1995. gada 26. janvāra ir bijusi beztermiņa uzturēšanās 
atļauja (unbefristete Aufenthaltserlaubnis), sūdzas par diviem incidentiem, kuros bija 
iesaistītas Vācijas iestādes.

Pirmkārt, 1997. gada 26. aprīlī pašvaldības nodaļa, kas atbild par ārvalstnieku reģistrēšanu, 
pieprasīja, lai viņš uzrāda derīgu savu un nepilngadīgās meitas pasi (viņa pases termiņš bija 
beidzies 1997. gada 9. aprīlī). Viņam pateica, ka, ja viņš to neizdarīs, pret viņu tiks piemērotas 
tādas soda sankcijas kā izraidīšana no valsts saskaņā ar tiesību aktiem par ārvalstniekiem. 

Otrkārt, kad H. Huber 1997. gada 7. maijā ārvalstnieku nodaļā iesniedza savu jauno pasi, kurā 
bija uzrādīta viņa meita, ierēdnis paturēja pirmo divu lappušu fotokopiju, teikdams, ka pases 
kopijai ir jābūt ārvalstnieku reģistrā. H. Huber uzskata to par Kopienas tiesību aktu, īpaši 
direktīvu par personu pārvietošanās brīvību un Direktīvas 95/46/EK par personas datu 
aizsardzību, pārkāpumu, nemaz nerunājot par nediskriminēšanas principu pēc tautības.

2. Tiesiskie aspekti

2.1 Direktīvas par personu pārvietošanās brīvību

Dažādās direktīvas attiecībā uz uzturēšanās tiesībām1 nosaka, ka dalībvalsts pilsonim, kas 
vēlas dzīvot citā dalībvalstī ilgāk nekā trīs mēnešus, jāpieprasa uzturēšanās atļauja. Lai iegūtu 
šo atļauju, attiecīgajai personai cita starpā jāuzrāda derīgs personas identitāti apliecinošs 
dokuments (identitātes apliecība vai pase).

Attiecībā uz to, kāda var būt identitātes dokumenta derīguma termiņa izbeigšanās ietekme uz 
uzturēšanos, Direktīvas 64/221/EEK2 3. panta 2. punkts nosaka: „Derīguma termiņa 
izbeigšanās identitātes apliecībai vai pasei, ko attiecīgā persona lieto, lai iebrauktu mītnes 
zemē un iegūtu uzturēšanās atļauju, nav attaisnojums izraidīšanai no teritorijas”. 

Tādējādi Zingenas ārvalstnieku nodaļas paziņojums, ka lūgumraksta iesniedzējs varētu tikt 
izraidīts, ja viņš neuzrādīs derīgu pasi, ir pretrunā iepriekš minētajam noteikumam.

Jautājums par naudas sodiem, kurus varētu piemērot, ja prasība par derīgu personības 
identitāti apliecinošu dokumentu ir pārkāpta, ir nodots Tiesai sakarā ar tiesvedību par 
pienākumu neizpildi. Spriedumā, kas izdarīts 1998. gada 30. aprīlī3, Tiesa nosprieda, ka 

  
1 Cita starpā Direktīva 68/360/EK par darbinieku uzturēšanās tiesībām, OV L 257, 19.10.1968. 
2 Padomes 1964. gada 25. februāra Direktīva Nr. 64/221/EEK par īpašu pasākumu koordinēšanu attiecībā 

uz ārvalstnieku pārvietošanos un dzīvesvietu, kas ir attaisnojami ar sabiedrisko kārtību, valsts drošību 
un veselības aizsardzību, OV L 56, 4.4.1964.

3 Lieta C-24/97, Komisija/Vācija
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„nesamērīgi atšķirīgi izturoties pret citu dalībvalstu pilsoņiem, kas dzīvo Vācijā, attiecībā uz 
vainas pakāpes un naudas sodu noteikšanu salīdzinājumā ar Vācijas pilsoņiem, kad viņi 
līdzīgā veidā nav ievērojuši pienākumu par personu apliecinoša dokumenta derīgumu, Vācijas 
Federatīvā Republika nav izpildījusi pienākumu, ko uzliek EK līguma 48., 52. un 
59. pants...”.

Neskatoties uz iepriekš minēto jautājumu par sodu sistēmu, Komisija jau ir saņēmusi sūdzību 
par Vācijas vietējo iestāžu piekopto praksi, veicot ES pilsoņu personību apliecinošā valsts 
dokumenta derīguma pārbaudi, kaut arī tas nav attaisnojams ar uzturēšanās atļaujas 
atjaunināšanu vai dzīves vietas maiņu. Vācijas iestādēm ir pieprasīta papildu informācija par 
šo praksi. Pēc viņu atbildes Komisijas attiecīgais departaments lems par pārkāpumu 
procedūras uzsākšanas ierosināšanu vai neierosināšanu.

2.2 Direktīva par personas datu aizsardzību

Personas datu vākšana, par kuru runā H. Huber, notika 1997. gada 7. maijā, tātad pirms 
1998. gada 25. oktobrī stājās spēkā Direktīva 95/46/EK par privātpersonu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un par šādu datu brīvu apriti1.

Tomēr H. Huber personas dati tika pārsūtīti, reģistrēti un saglabāti ārvalstnieku centrālajā 
reģistrā (Ausländerzentralregistergesetz) un ir iespējams, ka tie vēl arvien tur ir. Tā kā Vācija 
vēl joprojām šo direktīvu (kas stājās spēkā 1998. gada 25. oktobrī) nav transponējusi valsts 
tiesību aktos, ir uzsākta pārkāpuma procedūra par Direktīvas 95/46/EK 32. panta 4. punkta 
pārkāpšanu, kurš pieprasa dalībvalstīm ziņot Komisijai par attiecīgās valsts tiesību normām, 
ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva. Tāpēc ir pamats apsvērt, cik lielā mērā 
minētie notikumi saskan ar Direktīvu 95/46/EK, ko turpmāk transponēs valsts tiesību aktos.

Saskaņā ar minētās direktīvas 3. pantu direktīva nav piemērojama personas datu apstrādei 
tādas darbības laikā, kas neietilpst Kopienas tiesību jomā. Ja šajā lietā apstrīdētajai datu 
apstrādei ir piemērojamas dažādas direktīvas attiecībā uz uzturēšanās tiesībām (sk. 
1. zemsvītras piezīmi), kā arī Direktīva 64/221/EEK par īpašiem pasākumiem attiecībā uz 
ārvalstnieku pārvietošanos un dzīvesvietu, kas ir attaisnojami ar sabiedrisko kārtību, valsts 
drošību un veselības aizsardzību, Direktīva 95/46/EK par personas datu aizsardzību patiešām 
ir piemērojama.

Direktīvas 95/46/EK 6. panta b) punkts nosaka, ka personas dati jāvāc konkrētiem, precīzi 
formulētiem un likumīgiem nolūkiem, un tos nedrīkst tālāk apstrādāt tādā veidā, kas nav 
savienojams ar šiem nolūkiem. Saskaņā ar 7. panta e) punktu personas datu apstrāde bez 
attiecīgās personas piekrišanas ir iespējama vienīgi, inter alia, ja „tā vajadzīga sabiedrības 
interesēs realizējama uzdevuma izpildei vai kontrolētājam vai trešai personai, kurai dati tiek 
atklāti, piešķirto oficiālo pilnvaru realizācijai”.

Apspriežamajā lietā likums par ārvalstnieku centrālo reģistru (Ausländerzentralregistergesetz) 
nosaka, ka reģistra mērķis ir atbalstīt kompetentās iestādes, īstenojot pasākumus attiecībā uz 
tiesību aktiem, kas attiecas uz ārzemniekiem vai patvērumu meklētājiem. No Zingenas 
ārvalstnieku reģistrācijas nodaļas ir pieprasīti dati par iekļaušanu reģistrā.

  
1 Direktīva 95/46/EK 1995. gada 24. oktobrī, OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.
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Saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem visām Vācijas iestādēm ir piekļuve dažiem tādiem 
„pamatdatiem” kā vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzimšanas vieta, dzimums, tautība, 
iepriekšējie uzvārdi, iesaukas, ģimenes stāvoklis utt. Iestādes (piem., policija, valsts prokurori, 
tiesas, valsts nodarbinātības aģentūra, pilsonības departaments, slepenie dienesti, militārā 
pretizlūkošana, Ārlietu ministrija, vēstniecības un citas publiskās iestādes, kas nodarbojas ar 
vīzām), kas ir atbildīgas par noteiktām jomām (piem., par ārvalstniekiem, patvēruma 
meklētājiem) var piekļūt arī papildu datiem. Turklāt tiesību akts nodrošina piekļuvi privātām 
struktūrām un trešo valstu iestādēm. Var piešķirt arī tiešu piekļuvi tiešsaistē. Dažām iestādēm 
ir atļauts iesniegt konkrētus meklēšanas paziņojumus attiecībā uz ārvalstniekiem, kuru 
dzīvesvieta dažādu iemeslu dēļ nav zināma („Suchvermerke”); viņi var arī prasīt „informāciju 
par cilvēku grupām” („Gruppenauskunft”, „Rasterfahndung”).

Tiesību akti neparedz nekādas atšķirības starp ES dalībvalstu pilsoņiem un citiem 
ārzemniekiem. Dati par Vācijas pilsoņiem nav ievietoti līdzīgā centrālā reģistrā.

Nav skaidrs, kāpēc H. Huber un viņa meitas personas datiem jāglabājas šajā reģistrā. Pirmām 
kārtām deklarētie reģistra mērķi neļauj noteikt precīzus iemeslus šo datu saglabāšanai reģistrā. 
Turklāt ir grūti pamatot, kāpēc piekļuve pamatdatiem ir atļauta ne tikai iestādēm, kas ir 
atbildīgas par Kopienas direktīvu par pārvietošanās brīvību un uzturēšanās tiesībām, proti, 
iepriekš minētās Direktīvas 64/221/EEK īstenošanu, bet arī visām Vācijas iestādēm un dažām 
trešām valstīm, nemaz nerunājot par privātām struktūrām, un kāpēc dažām iestādēm ir 
piekļuve papildu datiem.

Saskaņā ar brīvas pārvietošanās un uzturēšanās tiesībām, kas paredzētas Līgumā, Kopienas 
direktīvās un Tiesas tiesu praksē dalībvalsts pilsonis – atšķirībā no citiem ārzemniekiem –
lielā mērā bauda tādas pašas uzturēšanās tiesības kā mītnes zemes pilsonis. Jāuzsver tomēr, ka 
uzturēšanās atļaujām ir tikai deklaratīva ietekme un tās nav uzturēšanās tiesību būtiska 
sastāvdaļa. Pat gadījumā, ja šo tiesību pārvaldības kārtība atļauj mītnes zemei veikt noteiktus 
pasākumus, lai nodrošinātu to, ka ir ievēroti nosacījumi uzturēšanās tiesību iegūšanai, vai lai 
aizstāvētu sabiedriskās intereses Direktīvā 64/221/EEK noteiktajās robežās, Vācijas 
izraudzītās metodes efektivitāte, lietderība un samērība ir apstrīdama.

H. Huber un viņa meitas datu uzglabāšana ārvalstnieku reģistrā dod iespēju viņus pastāvīgi 
pārraudzīt tā, kā Vācijas pilsoņi netiek pārraudzīti.

Tādējādi liekas, ka H. Huber un viņa meitas personas datu apstrāde pārsniedz pasākumus, 
kuri ir atļauti, īstenojot uzturēšanās tiesības vai, lai aizsargātu sabiedriskās intereses, un tāpēc 
tā jāuzskata par nevajadzīgu atbilstīgi Direktīvas 95/46/EK 7. panta e) punktam.

Tomēr pirms galīgā lēmuma pieņemšanas būs jāizskata paskaidrojumi no Vācijas iestādēm.

3. Secinājumi

a) Attiecībā uz direktīvām par uzturēšanās tiesībām Zingenas ārvalstnieku nodaļas 
paziņojums lūgumraksta iesniedzējam par to, ka viņu varētu izraidīt, ja viņš neuzrādīs derīgu 
pasi, ir pretrunā iepriekš minētajam Direktīvas 64/221/EEK noteikumam. Komisija turpinās 
pārskatīt Vācijas iestāžu piekopto ES pilsoņu personas identitāti apliecinošā valsts dokumenta 
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derīguma pārbaudi, kad tas nav pamatojams ne ar uzturēšanās atļaujas izdošanu vai 
atjaunināšanu, ne arī ar uzturēšanās vietas maiņu.

b) Attiecībā uz atbilstību direktīvai par personas datu aizsardzību lūgumraksta 
iesniedzējs ir piekritis Komisijas priekšlikumam nodot šo lietu Vācijas amatpersonai, kas ir 
atbildīga par personas datu aizsardzību1. Ja Lūgumrakstu komiteja piekrīt šim priekšlikumam, 
Komisija virzīs šīs lietas nodošanu.

5. Komisijas starpposma atbilde, kas saņemta 2000. gada 22. februārī

Parlaments ir nosūtījis lūgumrakstu un Komisijas nostāju Vācijas iestādēm, lai tās var atbildēt 
uz uzdotajiem jautājumiem.

Līdz šim Komisija nav saņēmusi atbildi no Vācijas iestādēm. Tiklīdz būs saņemts viņu 
viedoklis, Komisija apsvērs to un dos Parlamentam savu galīgo atzinumu par H. Huber
lūgumrakstu.

6. Komisijas papildu paziņojums, kas saņemts 2001. gada 20. februārī

1. Fakti

H. Huber, Austrijas valstspiederīgais, kas dzīvo Zingenā, Bādenē-Virtembergā, Vācijā kopš 
1971. gada un kam beztermiņa uzturēšanās atļauja (unbefristete Aufenthaltserlaubnis) ir kopš 
1995. gada 26. janvāra, sūdzas par diviem incidentiem, kuros bija iesaistītas Vācijas iestādes.

Pirmkārt, 1997. gada 26. aprīlī pašvaldības nodaļa, kas atbild par ārvalstnieku reģistrēšanu, 
pieprasīja, lai viņš uzrāda derīgu savu un nepilngadīgās meitas pasi (viņa pases termiņš bija 
beidzies 1997. gada 9. aprīlī). Viņam pateica, ka, ja viņš to neizdarīs, pret viņu tiks piemērotas 
soda sankcijas, kas paredzētas tiesību aktos par ārvalstniekiem, piemēram, izraidīšana.

Otrkārt, kad H. Huber 1997. gada 7. maijā ārvalstnieku nodaļā iesniedza savu jauno pasi, kurā 
bija uzrādīta viņa meita, ierēdnis paturēja pirmo divu lappušu fotokopiju, teikdams, ka pases 
kopijai ir jābūt ārvalstnieku reģistrā. („Ausländerzentralregister”, kas izveidots ar Ārzemju 
pilsoņu reģistrācijas aktu).

H. Huber uzskata to par Kopienas normatīvo aktu, īpaši direktīvu par personu brīvu kustību 
un Direktīvas 95/46/EK par personu datu aizsardzību, pārkāpumu, nemaz nerunājot par 
principu, kas aizliedz jebkādu diskrimināciju pilsonības dēļ.

2. Procedūra

Vadoties pēc Komisijas dotā ieteikuma un veiktās situācijas analīzes, Eiropas Parlaments 
ar 1999. gada 22. decembra vēstuli (-309160-) un 2000. gada 13. aprīļa vēstuli (-109046-) 
nosūtīja H. Huber lūgumraksta un Lūgumrakstu komisijas paziņojuma kopijas 
amatpersonai, kas ir atbildīga par personas datu aizsardzību (Bundesbeauftragter für den 
Datenschutz).

  
1 Valsts pilnvarnieks par datu aizsardzību, p. k. 200112, D-53131 Bonna.
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Viņam jautāja, vai lūgumraksta iesniedzēja personas datu ierakstīšana ārvalstnieku 
centrālajā reģistrā bija nepieciešama. Viņš atbildēja ar 2000. gada 20. septembra vēstuli. 

Pa to laiku lūgumraksta iesniedzējs nosūtīja papildu informāciju, tostarp viņa personas 
datu kopiju, kuri ierakstīti ārvalstnieku centrālajā reģistrā, un viņa prasību iestādei, kas 
pārvalda reģistru, par šo datu izņemšanu. Viņa iesniegums kopā ar tam sekojošo apelācijas 
sūdzību tika noraidīts. Lūgumraksta iesniedzējs tagad ir pieteicis sūdzību administratīvajai 
tiesai pret iestādi, kas atsacījās izņemt viņa datus no reģistra.

3. Tiesiskie aspekti

3.1. Direktīva par personas datu aizsardzību

Vācijas amatpersona, kas ir atbildīga par personas datu aizsardzību, nosūtīja atbildi uz 
vispārējo jautājumu par vajadzību reģistrēt Eiropas Savienības pilsoņa personas datus 
ārvalstnieku centrālajā reģistrā. Viņš nesniedza nolēmumu par šo konkrēto lūgumraksta 
iesniedzēja lietu, jo viņa rīcībā nebija pietiekamas informācijas. Tomēr viņš bija 
konsultējies ar Federālo iekšlietu ministriju, kas pauda uzskatu, ka Ārvalstnieku centrālās 
reģistrācijas aktu vajadzēja saskaņot ar Direktīvu 95/46/EK, kad tā tika transponēta valsts 
tiesību aktos. Tai pašā laikā ministrija neuzskatīja Eiropas pilsoņu personas datu ierakstu 
ārvalstnieku centrālajā reģistrā par Kopienas tiesisko normu pārkāpumu. Federālā 
amatpersona, kas ir atbildīga par datu aizsardzību, bija mazāk kategoriska, norādot uz 
atšķirību starp šādu reģistrācijas procedūru praktiskajām priekšrocībām, no vienas puses, 
un stingrām tiesiskajām prasībām, no otras puses.

Viņš norāda, ka visi iedzīvotāji Vācijā ir reģistrēti vietējos reģistros („Melderegister”), kas 
ir decentralizēti un satur noteiktas kategorijas datus. Turpretī ārvalstnieku reģistrs, kas ir 
centralizēts, papildus šiem datiem satur vairāk konkretizētu informāciju, it īpaši attiecībā 
uz iedzīvotāja ārvalstnieka statusu. Attiecībā uz Eiropas pilsoņiem vienīgi ārvalstnieku 
centrālais reģistrs (pretstatā vietējiem reģistriem) satur informāciju par viņu uzturēšanās 
nosacījumiem vai tādiem pasākumiem kā deportācija vai izraidīšana („Ausweisung und 
Abschiebung”). Turklāt reģistrs satur informāciju attiecībā uz ārvalstnieku situāciju vispār, 
bet tā nekad nevar attiekties vai tikai izņēmuma gadījumos attiecas uz Eiropas Savienības 
pilsoņiem, ņemot vērā viņu statusa priekšrocības.

Viņš apgalvo, ka Kopienas tiesības neprasa, lai dalībvalstis piešķir citu Eiropas Savienības 
dalībvalstu pilsoņiem pilnīgu vienlīdzību ar, piemēram, Vācijas pilsoņiem. Tāpēc Eiropas 
pilsoņus varētu ierakstīt reģistrā, ja tas ir tiesiski nepieciešams iepretī tīri praktiskai valsts 
iestāžu vai pašu pilsoņu vajadzībai. Direktīva 95/46/EK pieprasa likumīgu pamatojumu 
personas datu apstrādei. Kā norāda 7. panta e) punkts, datu apstrādi ir iespējams likumīgi 
veikt, ja tā ir vajadzīga sabiedrības interesēs realizējama uzdevuma izpildei. Amatpersona 
aplūko šādus atšķirīgus gadījumus:

• ja pamatdati ir tādi paši kā vietējos iedzīvotāju reģistros (Ārvalstnieku centrālās 
reģistrācijas akta 3. panta 4. un 5. punkts), nav juridiskas nepieciešamības šos datus 
ievadīt arī ārvalstnieku centrālajā reģistrā (neskatoties uz praktiskajām priekšrocībām, 
ko dod to pieejamība administratīviem nolūkiem visā Vācijā un kādu nav attiecībā uz 
Vācijas pilsoņiem).
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• ja informācija attiecas uz personas uzturēšanās nosacījumiem (Ārvalstnieku centrālās 
reģistrācijas akta 3. panta 6. punkts), tas ir, ja ir bijusi izsniegta terminēta vai 
beztermiņa uzturēšanās atļauja, noteiktās situācijās vienai vai otrai Vācijas iestādei var 
būt vajadzība to pārbaudīt. Tomēr pašām personām ir iespējams pierādīt, ka to 
uzturēšanās ir likumīga, un ieraksts centrālajā reģistrā tāpēc nav būtisks, un nav 
vajadzības šai informācijai būt pastāvīgi pieejamai visā Vācijas Federatīvajā 
Republikā.

• Lēmums par izraidīšanu no Vācijas (Ārvalstnieku centrālās reģistrācijas akta 3. panta 
7. punkts un 2. panta 3. punkts) attiecībā uz citas dalībvalsts pilsoni varētu būt par 
pamatu ierakstam ārvalstnieku centrālajā reģistrā. Tomēr, ja šādi pasākumi nav veikti 
attiecībā uz konkrēto personu, viņa personas dati nav jāievada ārvalstnieku centrālajā 
reģistrā. 

• Visbeidzot, attiecībā uz informāciju par ārvalstnieku vispārējo situāciju (saskaņā ar 
Ārvalstnieku centrālās reģistrācijas akta 3. panta pārējiem noteikumiem), kas principā 
atšķiras no Eiropas pilsoņu situācijas, kuri bauda statusa priekšrocības, šāda 
informācija principā nedrīkst tikt ievadīta reģistrā, ja tā attiecas uz Eiropas pilsoņiem. 
Tāpēc šajā gadījumā personas dati nav jāievada reģistrā.

Tādējādi, nosakot, ka reģistrācija var pamatoties tikai uz lēmumiem attiecībā uz 
deportāciju „aufenthaltsrechtliche Entscheidungen” vai „Ausweisungs und 
Abschiebungsverfügungen”, federālā amatpersona, kas ir atbildīga par personas datu 
aizsardzību, secina, ka attiecībā uz Eiropas pilsoņiem, kam ir tiesības uz pārvietošanās 
brīvību, „pamatdatu”, papildu personas datu un datu par viņu uzturēšanās nosacījumiem 
ievadīšana ārvalstnieku centrālajā reģistrā būtu nesamērīga. Viņš pauž viedokli, ka tikai tie 
citu dalībvalstu pilsoņi, par kuriem ir izdoti deportācijas rīkojumi („aufenthaltsrechtliche 
Entscheidungen”), ir jāievada šajā reģistrā.

Tāpēc sistemātiska visu Eiropas pilsoņu reģistrācija nav veicama.

Komisija piekrīt federālās amatpersonas, kas ir atbildīga par personas datu aizsardzību, 
paustajam viedoklim. Tā kā nav uzsākta lūgumraksta iesniedzēja deportācija vai tamlīdzīga 
darbība, (sk. 2000. gada 17. jūlijā iegūtos izrakstus no ārvalstnieku centrālā reģistra 
attiecībā uz viņu), Komisija secina, ka attiecībā uz viņu datu ievadīšana ārvalstnieku 
centrālajā reģistrā nav pamatota.

Tāpēc H. Huber un viņa meitas personas datu apstrāde pārsniedz pasākumus, kas ir atļauti, 
īstenojot uzturēšanās tiesības vai lai aizsargātu sabiedriskās intereses, un ir jāuzskata par 
nevajadzīgu atbilstīgi Direktīvas 95/46/EK 7. panta e) punktam.

3.2. Direktīvas par personu pārvietošanās brīvību

Kā norādīts iepriekšējā paziņojumā, Komisija sazinājās ar Vācijas iestādēm sakarā ar citu 
sūdzību attiecībā uz Vācijas vietējo iestāžu praktizēto Eiropas Savienības pilsoņu uzrādīto 
personu apliecinošo valsts dokumentu derīguma izpēti, kas nav attaisnota ar vajadzību 
izdot vai atjaunināt uzturēšanās atļaujas. Pēc šīs vēstuļu apmaiņas Reinzemes-Palatinates –
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zemes, kurā uzturējās otras sūdzības iesniedzējs – iekšlietu ministrs 1998. gada 
13. septembrī nosūtīja apkārtrakstu iestādēm, kas ir atbildīgas par ārvalstniekiem, dodot 
norādījumus tām atturēties no Eiropas Savienības pilsoņu uzaicināšanas ierasties tikai 
tādēļ, lai tiem prasītu uzrādīt identitātes apliecību vai pašreizējo pasi. Komisija labprāt 
sagaidītu šādas instrukcijas izdošanu federālā līmenī, lai nodrošinātu, ka līdzīgas 
nesankcionētas administratīvas procedūras nenotiek arī citās zemēs.

4. Secinājumi

4.1. Attiecībā uz Direktīvas 95/46/EK par personas datu aizsardzību ievērošanu 
Komisija uzskata, ka lūgumraksts ir izgaismojis situāciju, kas ir pretrunā šai direktīvai. Tā 
iesaka, lai Eiropas Parlaments attiecīgi informē lūgumraksta iesniedzēju un vajadzības 
gadījumā attiecīgās iestādes un administratīvo tiesu.

Turklāt šo lietu automātiski izskatīs Komisija par direktīvas transponēšanas verifikāciju. 
Tā kā Vācijas iestādes vēl nav transponējušas Direktīvu 95/46/EK (termiņš bija 1998. gada 
24. oktobrī), Komisija ir vērsusies Tiesā ar sūdzību pret Vāciju par neziņošanu par valsts 
veiktajiem pasākumiem direktīvas transponēšanā.

4.2. Attiecībā uz direktīvu par uzturēšanās tiesībām ievērošanu, Komisija pašreiz 
izmeklē, vai administratīvā prakse katrā Vācijas zemē Kopienas pilsoņu personību 
apliecinošo dokumentu pārbaudes jautājumā notiek saskaņā ar Kopienas tiesību normām.

7. Komisijas papildu paziņojums, kas saņemts 2001. gada 13. decembrī

Komisijai prasīja izteikt viedokli par lūgumraksta iesniedzēja 2001. gada 25. maija vēstuli (ko 
2001. gada 18. jūlijā saņēma Iekšējā tirgus ĢD), kurā viņš atsaucas uz problēmām sakarā ar 
viņa tiesību aizstāvēšanu Vācijas tiesās.

Papildu informācija neattiecas uz direktīvas par personas datu aizsargāšanu skaidrojumu, bet 
taisnīgas tiesas pieejamību. Lūgumraksta iesniedzējs īpaši kritizē to, ka valsts prokurors 
nevēlas risināt šo lietu, jo tā nav sabiedrības interesēs. Šajos apstākļos Komisija nav tā, kurai 
jāpasaka, kāpēc valsts prokurors nolēma lietu nodot arhīvā.

Komisijai nav vajadzības mainīt savu līdzšinējo nostāju (lūgumraksta iesniedzējam ir taisnība: 
viņa datiem nav jāatrodas Vācijas ārvalstnieku centrālajā reģistrā). Lūgumrakstu komitejai arī 
ir tāds pats viedoklis.

8. Komisijas papildu paziņojums, kas saņemts 2002. gada 3. aprīlī

Komisijai ir prasīts viedoklis par lūgumraksta iesniedzēja 2001. gada 26. novembra vēstuli 
Parlamentam, kurā viņš sūta papildu informāciju.

Lūgumraksta iesniedzējs izsaka šādas prasības:

a) tiesai jāizmeklē un jāsoda Vācijas iestāde, kas ir atbildīga par ārvalstnieku centrālo reģistru, 
par atteikumu izdzēst tajā ierakstītos lūgumraksta iesniedzēja personas datus;
b) Komisijai jārīkojas, lai tiktu ievērotas lūgumraksta iesniedzēja pamattiesības;
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c) Parlamentam jārīkojas, lai labotu Direktīvas 95/46/EK par personas datu aizsardzību 
transponēšanā un piemērošanā pieļautās kļūdas Vācijas Federatīvajā Republikā.

Papildu informācijā ietilpst par ārzemnieku centrālo reģistru atbildīgās iestādes 
(Bundesverwaltungsamt) paziņojumi administratīvās un judikālās pārbaudes procedūras laikā. 
Iestāde atsakās piekrist lūgumraksta iesniedzēja prasībai par šajā reģistrā turēto viņa personas 
datu izdzēšanu. Iestāde sniedz argumentus, kurus jau izmantojusi Vācijas Federālā ministrija. 
Tāpēc Bundesverwaltungsamt vēstulēs nav jaunu argumentu. Kad Komisija izklāstīja savu 
viedokli par lūgumraksta iesniedzēja lietu, tā izskatīja Bundesverwaltungsamt izvirzītos 
argumentus un atzina tos par nepārliecinošiem.

Attiecībā uz a): lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Vācijas tiesa atsakās nodot šo lietu 
Kopienas Tiesai prejudiciālam nolēmumam. Bet liekas, ka šī lieta vēl nav izbeigta, un 
lūgumraksta iesniedzējs var brīvi iesniegt oficiālu prasību par šīs lietas pāradresēšanu 
prejudiciālam nolēmumam šajā vai nākamajā procedūras stadijā.

Attiecībā uz b): nav vajadzības mainīt nostāju, kāda Komisijai ir bijusi līdz šim. Liekas, ka 
lūgumraksta iesniedzējam būtībā ir taisnība: datiem par viņu nav jāatrodas Vācijas 
ārvalstnieku centrālajā reģistrā. Komisija jau ir automātiski ņēmusi šo lietu vērā, pārbaudot šīs 
direktīvas transponēšanu Vācijā. Komisija arī rosināja pieprasīt atzinumu no federālā 
komisāra, kas ir atbildīgs par personas datu apstrādi. Šis atzinums atbalstīja Komisijas pieeju. 
Turklāt sakarā ar lūgumraksta iesniedzēja jauno prasību Komisija sazinājās ar Vācijas 
federālo datu apstrādes biroju, kas paziņoja, ka tas savā 1999./2000. gada ziņojumā ir ietvēris 
nodaļu par problēmu, ko uzskatāmi ir parādījusi lūgumraksta iesniedzēja lieta, un ka ES 
pilsoņi nav jāiekļauj šajā reģistrā, izņemot gadījumus, kad uz viņiem attiecas izraidīšanas 
orderis, kas ir derīgs saskaņā ar Kopienas tiesību normām. Turklāt federālais komisārs 
drīzumā piedalīsies Vācijas Parlamenta Iekšlietu komitejas  sanāksmē, kurā varēs debatēt par 
šo jautājumu. Vācijas federālā datu aizsardzības komisāra birojs arī norādīja, ka lūgumraksta 
iesniedzējs var jebkurā laikā atkal tieši sazināties ar šo iestādi.

Attiecībā uz c): Komisijai nav jāatbild Parlamenta vārdā. Tomēr ir jāatgādina lūgumraksta 
iesniedzējam attiecībā uz šo viņa prasības aspektu, ka līgumi uzliek par pienākumu Komisijai 
pārraudzīt Direktīvas 95/46/EK transponēšanu un īstenošanu. Tā kā šī direktīva dalībvalstīm 
liek izveidot noteikumus apelācijām un kompensācijai par nelikumīgas attieksmes dēļ 
nodarītu kaitējumu, Komisija uzskata, ka nav vajadzīgas papildu likumdošanas iniciatīvas 
Kopienas līmenī.

2002. gada 24. janvārī Komisija saņēma no Parlamenta vēstuli, kuru Vācijas Federatīvās 
Republikas pastāvīgais pārstāvis bija nosūtījis Parlamentam 2001. gada 12. septembrī, uz kuru 
lūgumraksta iesniedzējs atsaucas savā 2001. gada 26. novembra vēstulē. Pastāvīgais pārstāvis 
apliecina, ka:

1) Vācijas Federatīvā Republika ir transponējusi Direktīvu 95/46/EK par personas datu 
aizsardzību;
2) Vācijas Federatīvā Republika pašreiz izstrādā likumprojektu par ES pilsoņu un ārvalstnieku 
uzturēšanos un integrāciju. Likumdošanas procesa gaitā tiks pievērsta uzmanība iespējai 
neiekļaut ES pilsoņus ārvalstnieku centrālajā reģistrā.
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Attiecībā uz 1) punktu: Komisija bija uzsākusi tiesas procedūru pret Vāciju, jo Vācija līdz 
noteiktajam termiņam nebija paziņojusi par valsts pasākumiem Direktīvas 95/46/EK 
transponēšanai. Tiklīdz tā paziņoja par šiem pasākumiem, Komisija izbeidza lietu pret Vāciju. 
Tomēr tas netraucē Komisijai iesniegt jaunu lietu Tiesā par direktīvas nepareizu 
transponēšanu. Komisija pašlaik veic izmeklēšanu par to, vai valsts pasākumi, par kuriem tika 
ziņots, saskan ar direktīvu.

Attiecībā uz 2) punktu: attiecībā uz darbu pie imigrācijas likumprojekta liekas, ka saskaņā ar 
informāciju no Vācijas federālā komisāra par datu aizsardzību, vēl nav nekādu plānu par to, 
ka ES pilsoņi nav jāiekļauj ārvalstnieku centrālajā reģistrā.

Tomēr Komisija var tikai atzinīgi vērtēt Vācijas federālās valdības atklātību attiecībā uz šo 
problēmu un piedāvā tai atbalstu visos pasākumos, kas nepieciešami, lai ES pilsoņi un it 
sevišķi lūgumraksta iesniedzējs var baudīt savas tiesības attiecībā uz uzturēšanos un personas 
datu aizsardzību.

9. Komisijas papildu paziņojums, kas saņemts 2004. gada 30. aprīlī

Komisijai prasīja sniegt papildu informāciju par šo lūgumrakstu.

1. Komisija vispirms vēlētos komentēt lūgumraksta iesniedzēja 2003. gada 22. februāra 
vēstuli, kurā viņš lūdz sniegt rakstisku informāciju par to, vai Komisija gatavojas uzsākt 
pārkāpuma procedūru pret Vāciju attiecībā uz šo lietu, un ja tā negatavojas to darīt, viņš 
paziņo, ka viņš griezīsies Tiesā ar sūdzību pret Komisiju par rīcības trūkumu.

Komisija atbildēja lūgumraksta iesniedzējam 2003. gada 18. martā, informējot viņu, ka viņa 
lūgumraksts ir reģistrēts Komisijā arī kā sūdzība (sk. konkrēti 2. punktā) un ka šīs sūdzības 
izmeklēšana varētu beigties ar procedūras uzsākšanu pret Vāciju.  Komisija tomēr norādīja 
lūgumraksta iesniedzējam, ka saskaņā ar spēkā esošo Tiesas praksi Komisija lemj par 
procedūras uzsākšanu saskaņā ar EEK līguma 226. pantu un kā pēdējais solis šajā procedūrā ir 
lietas nodošana Tiesai, bet tai nav pienākuma to darīt (sk., piemēram, Tiesas 2002. gada 
13. jūnija spriedumu lietā C-474/99).

2. Komisija savos iepriekšējos paziņojumos Parlamenta Lūgumrakstu komitejai ziņoja, ka tā 
ņems vērā šo lietu, pārskatot direktīvas īstenošanu.  Pirmais ziņojums par īstenošanu, 
COM(2003) 265 galīgā redakcijā, tika pieņemts 2003. gada 15. maijā. Pat 20 lappušu garajā 
ziņojumā nebija iespējams sniegt sīki detalizētu ziņojumu par īstenošanu 15 dalībvalstīs.  
Tomēr šis ziņojums ir pamatots uz sīki detalizētu īstenošanas analīzi, kas rāda, ka īstenošanā 
ir vēl daudz trūkumu. Lai novērstu šos trūkumus, Komisija piedāvā divpusējas diskusijas ar 
dalībvalstīm.  Tā kā šādu diskusiju uzmanības centrā kā primārajiem jābūt pašiem datu 
aizsardzības tiesību aktiem un nevis citiem (īpašiem) tiesību aktiem, kuros arī ir ietverti 
noteikumi par datu aizsardzību, Komisija, kā iepriekš minēts, ir reģistrējusi arī lūgumraksta 
iesniedzēja 2003. gada 22. februāra vēstuli kā sūdzību, un sūdzību procedūras kārtībā tā 
2003. gada 14. oktobrī rakstiski vērsās pie Vācijas iestādēm ar oficiālu prasību sniegt savu 
atzinumu par šo lietu.

Vācijas pastāvīgā pārstāvniecība atbildēja 2003. gada 11. decembrī, darot zināmu, ka tā būtībā 
uzskata, ka ES pilsoņu datu uzglabāšana ārvalstnieku centrālajā reģistrā ir savienojama ar 
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Datu aizsardzības direktīvu 95/46/EK, jo šajā direktīvā nav vispārēja aizlieguma par šādu datu 
uzglabāšanu, bet saskaņā ar šīs direktīvas 7. panta f) punktu šāda uzglabāšana tiek prasīta. 
Viens no šādas prasības galvenajiem iemesliem bija spēt patiešām ātri pārbaudīt un 
pārliecināties par ārvalstnieku uzturēšanās statusu, ko iespējams veikt vienīgi ar centrālu 
reģistru. Ja tiktu saglabāti dati arī par ES pilsoņiem, varētu, piemēram, nodrošināt to, ka 
iestādes nekavējoties var pārliecināties, vai ārzemju ES pilsonim ir ES uzturēšanās atļauja. 
Uzglabāšana nodrošinātu to, ka varētu ātri konstatēt statusa priekšrocības un ņemt tās vērā.  
To nevarētu ierobežot attiecībā uz gadījumiem, kuros pasākumi saskaņā ar tiesību aktu par 
ārvalstniekiem tika piemēroti ES pilsoņiem, jo šādu pasākumu sagatavošana un īstenošana 
bieži prasīja tieši tos datus, kurus varēja sniegt ārvalstnieku centrālais reģistrs (piemēram,
valstī pirmās ierašanās reizes datums, attiecīgā valsts iestāde, kas ir atbildīga par 
ārvalstniekiem, utt.).

Komisija pašreiz sīki iepazīstas ar šo atbildi.

10. Komisijas atbilde, kas saņemta 2005. gada 20. oktobrī

Komisijai prasīja sniegt papildu informācija par šo lūgumrakstu.

Kā Komisija ziņoja savā nesenajā papildu atbildē 7. jūlijā, tā nolēma uzsākt pārkāpumu 
procedūras pirmo posmu, kas izriet no EK līguma 226. panta attiecībā uz šo lūgumrakstu un 
lūgumraksta iesniedzēja sūdzību par to pašu tematu, ko Komisija pašreiz izskata.

Vācijas valdības atbildi uz Komisijas 9. jūlija oficiālā paziņojuma vēstuli Komisijas attiecīgā 
nodaļa saņēma 20. oktobrī. Šī 20 lappušu garā atbilde pašlaik tiek rūpīgi analizēta, 
sadarbojoties ar vairākiem citiem iesaistītajiem Komisijas departamentiem, cerībā nonākt pie 
lēmuma 2005. gada pavasarī.

11. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2007. gada 7. maijā

Pēc sava pēdējā paziņojuma Komisija ir nolēmusi nosūtīt argumentētu atzinumu Vācijas 
Federatīvajai Republikai par to pienākumu neizpildi, kas izriet no EK līguma 12., 17. un 
18. panta un Direktīvas 95/46/EK 6. panta un 7. panta e) punkta1 par ES pilsoņu personas datu 
uzglabāšanu Vācijas ārvalstnieku centrālajā reģistrā.

Komisija uzskata, ka vispārēja un sistemātiska ES pilsoņu personas datu uzglabāšana Vācijas 
ārvalstnieku centrālajā reģistrā, motivējot to īpaši ar izraidīšanas iespējamību, nav 
savienojama ar Līguma noteikumiem par personu pārvietošanās brīvības ierobežojumiem un 
ar Direktīvas 2004/38/EK2 noteikumiem (iepriekš Direktīva 64/221/EEK3). Atšķirīga 
attieksme salīdzinājumā ar Vācijas pilsoņiem pati par sevi nav attaisnojama ar atsauci uz 

  
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva par personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti; OV L 281, 23.11.1995., 31.–50. lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu 
tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijās, kas groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un anulē 
Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 
90/365/EEK un 93/96/EEK; OV L 158, 30.4.2004., 77.–123. lpp.; iespiedkļūdu saraksts: OV L 229, 29.6.2004., 
35.–48. lpp. un OV L 197, 28.7.2005., 34.–34. lpp.
3 OV 56, 4.4.1964., 850. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 75/35/EEK (OV 14, 
20.1.1975., 14. lpp.).



PE 12/12 CM\666602LV.doc

LV  Ārējais tulkojums

vienīgi hipotētisku izraidīšanas pasākuma iespējamību pret ES pilsoņiem.

Turklāt ES pilsoņu personas datu uzglabāšana ārvalstnieku centrālajā reģistrā neatkarīgi no 
atsevišķās personas personīgās uzvedības nav ne nepieciešama, ne samērīga saskaņā ar 
Direktīvas 95/46/EK 6. pantu un 7. panta e) punktu.

Par šo pašu tematu Eiropas Kopienu Tiesa ir saņēmusi izziņu prejudiciālam nolēmumam, kas 
izriet no EK līguma 234. panta pirmā un otrā punkta, no Ziemeļreinas-Vestfāles Augstākās 
administratīvās tiesas (Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen).1

  
1 Lieta C-524/06; OV C 56, 10.03.2007., 19. lpp.


