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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1829/2009 af Simone Thieme, tysk statsborger, om opsporing af en 
debitor ved hjælp af mobiltelefondata 

1. Sammendrag

Andrageren vil opspore en person, som skylder hende penge, ved hjælp af mobiltelefondata. 
Debitoren har ingen adresse, og hun kan ikke sende ham en officiel rykkerskrivelse. De eneste 
data, andrageren er i besiddelse af, er debitorens mobiltelefonnummer. Hun vil opspore ham 
ved hjælp af muligheden for at spore GSM-telefoner, men de tyske myndigheder vil ifølge 
hende ikke medvirke. Andrageren er af den opfattelse, at denne opsporingsmetode må kunne 
benyttes ved kriminelle handlinger. Andrageren beklager sig endvidere over manglende 
levering af internettjenester fra virksomheden Freenet AG.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. marts 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

"Andragendet
Andrageren rejser i sit andragende to spørgsmål:

a) Gennemførelse af et privat gældsinstrument udstedt i Tyskland mod en debitor, der 
formodes at opholde sig i Spanien:

Andrageren bærer en juridisk titel som kreditor, dvs. et instrument for ubestridte krav 
certificeret af en notar (notarielles Schuldanerkenntnis), som er udstedt i Tyskland, mod en 
enkeltperson som debitor. Et sådant instrument betragtes som et 
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tvangsfuldbyrdelsesdokument1 under tysk civilret og forkyndes af en foged. Andrageren 
hævder, at hun ikke kan håndhæve sin ret til at gennemføre denne juridiske titel via de
kompetente myndigheder i Tyskland, da hun ikke har oplysninger om debitorens aktuelle 
bopæl, eller hvor vedkommende befinder sig. Andrageren har indgivet en klage om 
straffelovsovertrædelse (med hensyn til pengegæld) imod ham hos politiet i Berlin. 
Andragendet giver ikke oplysninger om, hvilken straffelovsovertrædelse debitoren skulle 
have begået, eller om hvorvidt det tyske politi har indledt strafferetlige undersøgelser i sagen. 
Hun har anmodet de tyske myndigheder om at opspore debitoren via den eneste 
kontaktoplysning, hun havde, nemlig hans spanske MOVISTAR-telefonnummer. Andrageren 
mener, at hun med denne metode vil få mulighed for at håndhæve sine rettigheder på basis af 
tvangsfuldbyrdelsesdokumentet, der forkyndes på debitorens bopæl. Ifølge andrageren har de 
kompetente myndigheder ikke bistået hende i at håndhæve hendes rettigheder. Andrageren 
søger derfor vejledning fra Kommissionen om hvem, hun kan henvende sig til med sin 
anmodning om hjælp.

b) Andrageren klager over, at den interne juridiske afdeling hos tjenesteudbyderen Freenet 
AG har lagt pres på hende for at få hende til at betale for tjenester, hun aldrig har modtaget. 
Hun betragter denne adfærd som en straffelovsovertrædelse. Hun mener, at hverken den 
nationale regulerende myndighed for elektronisk kommunikation (Bundesnetzagentur) eller 
en advokat er i stand til at støtte hende.
Kommissionens bemærkninger 
a) En enkeltpersons private gæld
Fuldbyrdelse af en civilretskendelse i en anden EU-medlemsstat:
Der bør grundlæggende gøres opmærksom på, at hvis en kreditor ønsker at få en dom 
fuldbyrdet i en anden medlemsstat, skal vedkommende henvende sig til den relevante domstol 
i den medlemsstat, hvor fuldbyrdelse er påkrævet, for at få en erklæring om, at den 
udenlandske retsafgørelse er eksigibel (eksekvatur).
Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om 
anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område 
indeholder bestemmelser om fuldbyrdelse i en anden medlemsstat. I EU-forordningen 
fastlægges følgende private internationale bestemmelser:

- Domme, som er afsagt i en medlemsstat, og som kan fuldbydes der, kan fuldbyrdes i en 
anden medlemsstat, når de er blevet erklæret eksigible der (eller registreret i Det Forenede 
Kongerige), efter anmodning fra enhver, der har interesse i sagen;
- Anmodningen indgives til den domstol, der har den stedlige kompetence, på basis af 
hjemlandet for den part, mod hvem der søges om fuldbyrdelse, eller stedet for fuldbyrdelsen;
- Afgørelsen om eksigibilitet ("eksekvatur") skal udstedes, efter at bestemte formaliteter er 
blevet gennemført, og den skal forkyndes for den anden part, der kun kan gøre indsigelse mod 
den ved domstolene; 

- Det er muligt at afvise anerkendelsen af en udenlandsk retsafgørelse, hvis anerkendelsen er i 
strid med den offentlige orden eller er uforenelig med en tidligere dom, eller hvis dokumentet, 
der har indledt sagen, ikke er blevet forkyndt i god tid, eller den anden part ikke møder frem.
Desuden findes der flere forskellige forenklede og hurtige europæiske retsprocesser, som 
                                               
1  § 781 Bundesgesetzbuch.
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følger:
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 805/2004 af 21. april 2004 om indførelse 
af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav dispenserer under visse 
betingelser fra alle midlertidige foranstaltninger – dvs. ophævelse af eksekvatur i den 
medlemsstat, hvor der søges fuldbyrdelse, ved kontrollerbart fravær af en tvist angående arten 
eller omfanget af en gæld. Disse betingelser vedrører hovedsageligt forkyndelsen af 
dokumenter ved udeblivelsesdomme.
Med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 af 12. december 2006 
blev der indført en europæisk betalingspåkravsprocedure. Den giver kreditorer ret til at 
geninddrive deres ubestridte civile og kommercielle søgsmål ved domstolene i 
medlemsstaterne ifølge en ensartet procedure, der virker på baggrund af standardformularer. 
Proceduren kræver ikke fremmøde ved domstolen. Den kan tilmed indledes og behandles 
udelukkende elektronisk. Sagsøgeren skal blot fremsende sin anmodning, hvorefter 
proceduren skrider frem af sig selv. Der kræves ingen yderligere formaliteter eller 
mellemkomst fra sagsøgerens side. Da advokatbistand ikke er påkrævet, holder proceduren 
desuden omkostningerne på et minimum. Sprogproblemer minimeres takket være 
tilstedeværelsen af standardformularer til kommunikation mellem parterne og domstolen, og 
de findes på alle EU-sprog. Retsafgørelsen, der resulterer af denne procedure, vil cirkulere frit 
i de andre medlemsstater. Kreditoren behøver ikke at træffe midlertidige foranstaltninger for 
at fuldbyrde afgørelsen i udlandet.

Med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 blev der 
fastlagt en europæisk småkravsprocedure. Formålet med forordningen er at forenkle, 
fremskynde og reducere sagsomkostningerne. Proceduren er gældende i grænseoverskridende 
sager på det civil- og handelsretlige område, hvor værdien af et krav ikke overskrider 2.000 
euro. Proceduren er både gældende over for pekuniære krav som over for ikkepekuniære krav. 
Forordningen afskaffer de mellemliggende foranstaltninger, der skal sikre anerkendelsen og 
fuldbyrdelsen af en dom, som er afsagt i en europæiske småkravsprocedure. En retsafgørelse 
skal automatisk anerkendes og fuldbyrdes i en anden medlemsstat og uden mulighed for at 
afvise dens anerkendelse undtagen i tilfælde af ukorrekt forkyndelse af kravet.
Der findes dog ingen europæiske bestemmelser angående fuldbyrdelse som sådan. Derfor er 
det de nationale fuldbyrdelsesordninger, som er gældende.
Retsgrundlaget for andragerens krav over for debitoren er et instrument for ubestridte krav 
certificeret af en notar. Dette tvangsfuldbyrdelsesdokument anerkendes af tysk civilret. 
Andrageren har derfor et lovligt krav ifølge civilretten mod debitoren i Tyskland. Men det 
anerkendes og fuldbyrdes ikke direkte i et andet land? Hvis debitoren f.eks. er flyttet til en 
anden medlemsstat (Spanien), skal kreditoren anmode de spanske domstole om en afgørelse 
om eksigibilitet for denne kendelse (i henhold til Bruxelles I-bestemmelserne) eller indlede 
forenklede retsprocesser for grænseoverskridende ubestridte krav som nævnt ovenfor.

I løbet af en fuldbyrdelsesprocedure har retsmyndighederne normalt ret til at verificere 
debitorens adresse og indhente oplysninger om en eventuel ændring af den lovlige bopæl. Det 
fremgår ikke klart af andragendet, hvorvidt de tyske myndigheder allerede har indledt 
bestræbelser i den henseende, eller om andrageren har anmodet myndighederne om sådanne 
handlinger.
Andrageren anfører, at de eneste kontaktdata, som hun har for debitoren, er et spansk 
mobiltelefonnummer. Selv om det ikke står klart, hvornår dette nummer sidst er blevet 
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anvendt af debitoren, og disse og andre omstændigheder skal tages i betragtning, kan det dog 
anses som en indikation, at debitoren er i Spanien eller på et tidspunkt har været der. De tyske 
myndigheder kan anmode om støtte fra de spanske myndigheder til at lokalisere debitoren og 
gennemføre tvangsfuldbyrdelsesdokumentet. Med henblik på at indhente oplysninger om 
debitorens bopæl kan de anvende egnede midler, såsom folkeregisteret eller andre 
informationskilder, som de har til rådighed.

Straffuldbyrdelse:

Andrageren mener, at den omstændighed, at debitoren skylder hende penge, er en strafbar 
lovovertrædelse, og hun har derfor anmeldt debitoren til politiet i Berlin. Der er ikke 
fremsendt oplysninger om, hvorvidt det tyske politi har indledt en strafferetlig efterforskning.
Hvis en sådan efterforskning er i gang, vil det tyske politi muligvis kunne drage fordel af et 
samarbejde med de spanske myndigheder i henhold til gældende EU-lovgivning.
Men i mangel af sådanne oplysninger er det ikke muligt at analysere dette element.

Bestemmelse af stedet, hvor en enkeltperson befinder sig:
De offentlige myndigheder har normalt flere muligheder for at bestemme bopælen eller 
adressen for en enkeltperson. Med tvangsfuldbyrdelsesdokumentet kendes i det mindste 
debitorens fulde navn, fødselsdato og sidst registrerede adresse. Disse oplysninger kan være 
udgangspunkt for en efterforskning af debitorens aktuelle adresse.
Brugen af personoplysninger fra private enheder, såsom registeransvarlige, og brugen af 
specifikke kategorier af data, der er behandlet af leverandører af elektroniske 
kommunikationstjenester, er omfattet af bestemmelserne i den nationale lovgivning, som 
gennemfører den relevante EU-lovgivning, navnlig direktiv 95/46/EF og direktiv 2002/58/EF. 
Angående opbevaring af kommunikationsdata, som andrageren refererer til, er direktiv 
2006/24/EF relevant.
(i) Direktiv 95/46/EF1 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 

personoplysninger.
Direktivet om beskyttelse af personoplysninger indeholder de retlige rammer for behandling 
af personoplysninger i alle medlemsstater. 
I artikel 2 defineres "personoplysninger" som enhver form for information om en identificeret 
eller identificerbar fysisk person ("den registrerede"). Ved identificerbar person forstås en 
person, der direkte eller indirekte kan identificeres, bl.a. ved et identifikationsnummer eller et 
eller flere elementer, der er karakteristiske for denne persons fysiske, fysiologiske, psykiske, 
økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

Direktiv 95/46/EF gælder ikke for behandling af personoplysninger i forbindelse med en 
statslig aktivitet på strafferetsområdet (artikel 3, stk. 2).

I direktiv 95/46/EF fastlægges de principper, som en behandlingsaktivitet skal opfylde for at 
være lovlig. Ligeledes fastlægges rettighederne for de fysiske personer, hvis 
personoplysninger behandles, for at sikre deres grundlæggende ret til beskyttelse af 
personoplysninger. Principperne, der er nedfældet i artikel 6 danner grundlaget for 
beskyttelsen af personoplysninger, eftersom de vedrører kvaliteten af oplysningerne, når de 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24.10.1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
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behandles: Indsamling og behandling af personoplysninger skal være til specifikke og 
udtrykkelige formål, og personoplysninger skal være tilstrækkelige, relevante og ikke for 
omfattende i forhold til det formål, som de indsamles til og/eller efterbehandles for, og de skal 
opdateres, når det er nødvendigt. Personoplysninger må ikke opbevares i et længere tidsrum 
end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil de indsamles, eller i forbindelse 
med hvilke de behandles på et senere tidspunkt. 

Databehandling (artikel 7) må kun finde sted, hvis 
a) der ikke hersker tvivl om, at den registrerede har givet sit samtykke, eller 
b) behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er 
part i, eller 

c) der er tale om et lovkrav, eller
d) det er for at beskytte den registreredes vitale interesser, eller
e) det er af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller henhørende under 
offentlig myndighedsudøvelse, eller
f) det er i en persons legitime interesse, medmindre den registreredes interesser eller de 
grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder går forud herfor.
Den registrerede har ret til i forbindelse med udøvelse af retten til indsigt at få berettiget, 
slettet eller blokeret personoplysninger samt ret til effektive klagemuligheder. Disse 
rettigheder kan være begrænsede, såfremt de er nødvendige for f.eks. at sikre national 
sikkerhed eller nationalt forsvar, men også med henblik på strafferetlige efterforskninger og 
retsforfølgelser.
Behandlingsaktiviteterne overvåges og kontrolleres af offentlige, uafhængige 
tilsynsmyndigheder.
I den aktuelle sag er det direktiv 2002/58/EF, der er gældende som lex specialis, da de data, 
som kan blive genstand for behandling, vil være debitorens trafik- og lokaliseringsdata.
(ii) Direktiv 2002/58/EF1 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets 
fred i den elektroniske kommunikationssektor, som ændret ved direktiv 2009/136/EF2:
Direktiv 2002/58/EF supplerer og specificerer databeskyttelsesdirektivet, 95/46/EF.

Særlig relevant i forbindelse med andragendet er bestemmelserne angående trafikdata og 
lokaliseringsdata. I direktivet fastlægges det, at medlemsstater skal sikre 
kommunikationshemmeligheden og de relaterede trafikdata (artikel 5), at trafikdata kun må 
behandles til specifikke formål eller med abonnentens samtykke eller i anonym form (artikel 
6), og at lokaliseringsdata kun må behandles, når de er gjort anonyme eller med brugerens 
samtykke (artikel 8).
Direktivet indeholder bestemmelser, der giver medlemsstaterne mulighed for at iværksætte
lovgivningsforanstaltninger, som begrænser disse rettigheder, under den forudsætning, at 
begrænsningerne er hensigtsmæssige, proportionelle og nødvendige i et demokratisk samfund 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af 
privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation), EFT L 201 af 
31.7.2002, s. 37.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009 om ændring af direktiv 2002/22/EF om 
forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 2002/58/EF om behandling af 
personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor og forordning (EF) nr. 2006/2004 om 
samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse, EUT L 337 af 18.12.2009, s. 
11.
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og relaterer til specifikke formål, f.eks. national sikkerhed eller retsforfølgelse, forebyggelse, 
undersøgelse og afsløring af straffelovsovertrædelser (artikel 15).

Med sin dom i sag 275/06 Promusicae mod Telefonica, der angik civilretssager på 
ophavsretsbeskyttelsesområdet, fastslog Domstolen, at denne bestemmelse sammen med 
anden gældende EU-lovgivning ikke kræver, at medlemsstaterne fastsætter en forpligtelse til 
at udlevere personoplysninger i forbindelse med civile retssager.
Med henblik på at vurdere direktivets relevans for den foreliggende sag skal det først 
bemærkes, at der ikke er dokumentation for, at telefonnummeret stadig er i brug, og selv om 
dette skulle være tilfældet, at debitoren stadig bruger telefonnummeret. Endvidere er der ikke 
nogen indikation for, at debitoren overhovedet har været abonnent på telefonnummeret1. Det 
kan ikke udelukkes, at adgang til kommunikationstrafik- eller lokaliseringsdata med relation 
til dette telefonnummer kan udgøre en overtrædelse af tredjemands privatlivsrettigheder.
Under alle omstændigheder er adgang til kommunikationsrelaterede data kun lovlig, hvis den 
er nødvendig og proportionel. Nødvendighedsbetingelsen kræver, at der ikke er andre midler 
til rådighed for at opfylde målet. Den kendsgerning, at andrageren ikke ser andre midler, er 
ikke afgørende i dette tilfælde. I stedet skal der tages højde for de midler, som er tilgængelige 
for de myndigheder, der skal varetage gennemførelsen af den civile kendelse eller 
efterforskningen og retsforfølgningen af straffelovsovertrædelsen, hvis der er tale om en 
sådan.
Med hensyn til proportionalitetstesten skal begrænsningen af fundamentale rettigheder tages i 
betragtning i forhold til det tilsigtede formål. En yderligere analyse af sagens kendsgerninger 
er nødvendig for at vurdere, om udleveringen af den adresse, der er registreret for 
telefonnummerets abonnent, forudsat at debitoren er abonnenten, til de kompetente nationale 
myndigheder kan anses som proportionel under hensyntagen til kendsgerningerne, såsom 
straffelovsovertrædelsens (hvis en sådan findes) alvor og sandsynligheden for, at 
myndighederne har mulighed for at allokere tilstrækkelige ressourcer til yderligere at forfølge 
sagen.
Det er meget tvivlsomt, hvorvidt adgang til lokaliseringsdata med relation til telefonnummeret 
kan anses som nødvendig og hensigtsmæssig i nærværende tilfælde. De lokaliseringsdata, der 
behandles i elektroniske kommunikationsnet, afslører ikke nogen præcis adresse, men kun en 
celle i et mobiltelekommunikationsnet. Sådanne celler dækker normalt områder på flere 
hundrede meter eller tilmed flere kilometer i diameter. Selv om lokaliseringsdata med denne 
præcisionsgrad kan bestemmes for en mobiltelefon, ville det kræve væsentlige yderligere 
undersøgelser at blive i stand til at kontakte brugeren af nummeret fysisk. Endvidere vil det 
for at opnå telefonens aktuelle placering kræve en permanent overvågning af dens aktiviteter 
svarende til opfangelsen af telefonopkald.
(iii) Direktiv 2006/24/EF2:
Direktiv 2006/24/EF gør det muligt at opbevare bestemte datakategorier med relation til 
elektroniske kommunikationer, herunder mobiltelefoni, med henblik på at afsløre, undersøge 
                                               
1 Indtil for nylig var det i Spanien tilladt at anvende forudbetalte kort til elektronisk kommunikation 
uden registrering af navn eller adresse på abonnenten. Efter at kravet om registrering er trådt i kraft, er alle ikke-
registrerede telefonnumre blevet deaktiveret.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/24/EF af 15. marts 2006 om lagring af data genereret 
eller behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester 
eller elektroniske kommunikationsnet og om ændring af direktiv 2002/58/EF, EUT L 105 af 13.4.2006, s. 54.
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og retsforfølge en alvorlig forbrydelse. Det blev vedtaget for at muliggøre efterforskning af 
sådanne forbrydelser, f.eks. terrorisme. Der er ingen indikation for, at der i dette tilfælde er 
tale om en alvorlig forbrydelse.
Det skal bemærkes, at i modsætning til antagelsen i andragendet baner hverken dette direktiv 
eller noget andet EU-instrument vejen for permanent overvågning af al kommunikation. 
Direktivet angår kun opbevaringen af visse datakategorier. Hvad angår mobiltelefoni er de 
eneste oplysninger, der gemmes om placeringen af terminaludstyret, identifikatoren af den 
netværkscelle, hvor en kommunikation startes.
b) Uberettigede krav fra en tjenesteyder
Oplysningerne om sagen er utilstrækkelige til at vurdere relevansen af EU-lovgivningen. 
Afhængigt af sagens kendsgerninger kan EU's forbrugerlovgivning være relevant.

Konklusioner
a) En enkeltpersons private gæld
Andrageren kan opfordres til at gå videre med sit eksisterende pekuniære krav på baggrund af 
tvangsfuldbyrdelsesdokumentet under civillovgivningen ved de kompetente myndigheder, 
dvs. civildomstolene. 

Andrageren kan opfordres til at forelægge sine yderligere beskyldninger om lovovertrædelser 
ved de kompetente myndigheder, dvs. straffedomstolene.

b) Uberettigede krav 
Andrageren opfordres til at søge rådgivning hos en forbrugerbeskyttelsesmyndighed eller en 
rådgivningstjeneste. I Tyskland kan andrageren kontakte:

Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. – vzbv
Markgrafenstrasse 66, DE-10969 Berlin
Telefon: +49 (0)30 258000
E-mail: info@vzbv.de
Internet: www.vzbv.de"


