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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

2.9.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1829/2009 dėl skolininko paieškos naudojant mobiliojo ryšio 
telefono duomenis, kurią pateikė Vokietijos pilietė Simone Thieme

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, pasinaudodama mobiliojo ryšio telefono duomenimis, nori surasti asmenį, 
kuris jai skolingas. Skolininkas nėra nurodęs adreso, ir ji negali nusiųsti jam oficialaus 
raginimo grąžinti skolą. Vieninteliai duomenys, kuriuos turi peticijos pateikėja, yra skolininko 
mobiliojo ryšio telefono numeris. Ji nori jį surasti pasinaudodama galimybe sekti mobiliojo 
ryšio telefoną, tačiau Vokietijos valdžios institucijos, pasak jos, atsisako bendradarbiauti. 
Peticijos pateikėja mano, kad turi būti leidžiama tokia paieška, kai tai susiję su nusikalstama 
veikla. Taip pat peticijos pateikėja skundžiasi, kad bendrovė „Freenet AG“ neteikia jai 
interneto paslaugų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. kovo 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Peticija
Peticijos pateikėja savo peticijoje iškelia dvi problemas.
a) Privačios skolos priemonės, išleistos Vokietijoje, vykdymas skolininko, kuris, kaip 
spėjama, yra Ispanijoje, atžvilgiu.
Peticijos pateikėja kaip kreditorė turi juridinę nuosavybės teisę, t. y. notaro patvirtintą 
priemonę dėl neginčytinų reikalavimų („notarielles Schuldanerkenntnis“), suteiktą Vokietijoje 
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asmeniui kaip skolininkui. Pagal Vokietijos civilinę teisę tokia priemonė laikoma 
vykdomuoju raštu1 ir jį įteikia antstolis. Peticijos pateikėja teigia, kad ji negali gauti teisės į 
šios juridinės nuosavybės teisės vykdymą tarpininkaujant Vokietijos kompetentingoms 
valdžios institucijoms, nes ji neturi informacijos apie dabartinę skolininko gyvenamąją ar 
buvimo vietą. Berlyno policijai peticijos pateikėja pateikė skundą dėl nusikalstamos veikos
(susijusį su piniginiais įsipareigojimais), nukreiptą prieš skolininką. Peticijoje nepateikta jokia 
informacija, kokią nusikalstamą veiką įvykdė skolininkas ir ar dėl šio atvejo Vokietijos 
policija pradėjo nusikaltimo tyrimą. Ji paprašė Vokietijos valdžios institucijų surasti 
skolininką naudojantis vieninteliu jos turimu kontaktu – jo ispanišku mobiliojo ryšio 
operatoriaus „MOVISTAR“ telefono numeriu. Peticijos pateikėjos manymu, taip ji galėtų 
įgyvendinti savo teises, remdamasi vykdomuoju raštu, kuris būtų įteiktas skolininko 
gyvenamojoje vietoje.  Pasak peticijos pateikėjos, kompetentingos valdžios institucijos 
nepadėjo jai pasinaudoti tokia teise. Todėl peticijos pateikėja siekia gauti Komisijos patarimų, 
kur ji galėtų nukreipti savo pagalbos prašymą.

b) Peticijos pateikėja skundžiasi, kad paslaugų teikėjo „Freenet AG“ vidaus teisės skyrius 
verčia ją sumokėti už paslaugas, kurių ji niekada nėra gavusi. Ji mano, kad toks elgesys yra 
nusikalstama veika. Peticijos pateikėjos nuomone, nei nacionalinė elektroninių ryšių 
reguliavimo institucija (Bundesnetzagentur), nei teisininkas negali jai padėti.

Komisijos pastabos  dėl peticijos
a) Privati asmens skola
Civilinės teisės tvarkos vykdymas kitoje ES valstybėje narėje
Reikia prisiminti tai, kad iš esmės, jei kreditorius pageidauja, kad teismo sprendimas būtų 
vykdomas kitoje valstybėje narėje, jis turi kreiptis į atitinkamą teismą valstybėje narėje, 
kurioje teismo sprendimų vykdymas reikalingas paskelbus, kad užsienio sprendimas yra 
vykdytinas (egzekvatūra).
2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo 
sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo pateikiamos taisyklės dėl 
teismo sprendimų vykdymo kitoje valstybėje narėje. Europos reglamente išdėstytos šios 
tarptautinės privatinės teisės taisyklės:
– valstybėse narėse priimti ir vykdytini teismo sprendimai gali būti vykdomi kitoje valstybėje 
narėje, kai suinteresuotosios šalies prašymu jis paskelbtas vykdytinu toje kitoje valstybėje 
narėje (ar užregistruotas Jungtinėje Karalystėje) suinteresuotojo asmens prašymu;

– prašymas paduotas į teismą, kuris turi teritorinę jurisdikciją pagal šalies, kurios atžvilgiu 
reikalaujama vykdyti sprendimą, nuolatinę gyvenamąją vietą arba sprendimo vykdymo vietą;

– pabaigus tam tikrus formalumus, prašymas dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu 
(egzekvatūra) pateikiamas kitai šaliai, kuri gali ginčyti sprendimą tik teismuose;

– galima atsisakyti pripažinti užsienio teismo sprendimą, jei toks pripažinimas prieštarauja 
viešajai tvarkai ar nesiderina su anksčiau priimtu teismo sprendimu arba jei dokumentas, 
kuriuo skatinamas teismo procesas, neįteiktas tinkamu laiku, arba nepasirodo kita šalis.
Be to, esama supaprastintų ir paspartintų Europos teismo procesų:

                                               
1

Vokietijos civilinis kodeksas (Bundesgesetzbuch), 781 straipsnis.
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Tam tikromis sąlygomis išsiverčiama be 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 805/2004, sukuriančio Europos neginčytinų reikalavimų 
vykdomąjį raštą, visų tarpinių priemonių, t. y. panaikinama egzekvatūra valstybėje narėje, 
kurioje vykdomas teismo sprendimas, kai nėra įrodomų ginčų dėl skolos pobūdžio ar dydžio. 
Šios sąlygos daugiausia susijusios su dokumentų įteikimu teismo sprendimu atvykusios į 
teismą šalies naudai atveju.

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1896/2006 
nustatoma Europos mokėjimo įsakymo procedūra. Juo leidžiama kreditoriams išieškoti 
neginčytinus civilinius ir komercinius ieškinius valstybių narių teismuose pagal vienodą 
procedūrą, kuri veikia standartinių formų pagrindu. Dėl šios procedūros nebūtina būti teisme, 
ją netgi galima pradėti ir nagrinėti tik elektroniniu būdu. Ieškovui tik reikia pateikti savo 
prašymą ir procedūra toliau vyksta savaime. Nereikia atlikti jokių tolesnių formalumų ar 
ieškovui įsikišti. Be to, kadangi nereikia teisininko pagalbos, procedūros išlaidos minimalios. 
Problemų dėl kalbos kyla minimaliai dėl to, kad šalių ir teismo bendravimui standartines 
formas galima gauti visomis ES kalbomis. Dėl šios procedūros priimtas teismo sprendimas 
bus perduotas kitoms valstybėms narėms, o kreditoriui nereikės tarpininkauti, kad sprendimas 
būtų vykdytinas užsienyje.
2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 861/2007 
nustatoma Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra. Šio reglamento tikslas 
– supaprastinti, pagreitinti ir sumažinti bylinėjimosi išlaidas. Procedūra taikoma 
tarpvalstybinėms civilinėms ir komercinėms byloms, kai ieškinio vertė neviršija 2 000 EUR. 
Procedūra taikoma turtiniams ir neturtiniams ieškiniams. Reglamentu panaikinamos tarpinės 
priemonės siekiant pripažinti ir vykdyti teismo sprendimą, priimtą pagal ieškinių dėl nedidelių 
sumų nagrinėjimo procedūrą. Teismo sprendimas pripažįstamas ir vykdytinas kitoje 
valstybėje narėje automatiškai ir nesant jokiai galimybei nepritarti jo pripažinimui, išskyrus 
tuos atvejus, jei ieškinys buvo įteiktas netinkamai.

Tačiau Europos nuostatų dėl tokių teismo sprendimų vykdymo nėra. Dėl šios priežasties bus 
taikomos nacionalinės teismo sprendimų vykdymo sistemos.

Teisinis peticijos pateikėjos ieškinio skolininkui pagrindas yra notaro patvirtinta priemonė 
dėl neginčytinų reikalavimų.  Šis vykdomasis raštas pripažįstamas pagal Vokietijos civilinę 
teisę. Todėl peticijos pateikėja turi teisėtą reikalavimą skolininkui pagal civilinę teisę 
Vokietijoje. Tačiau jis nėra tiesiogiai pripažįstamas ir vykdytinas kitoje šalyje. Pavyzdžiui, 
jeigu skolininkas persikėlė į kitą valstybę narę (Ispaniją), kreditorė turėtų reikalauti iš 
Ispanijos teismų šio rašto prašymo dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu (pagal 
Briuselio I reglamento nuostatas) arba, kaip paminėta pirmiau, pradėti supaprastintą teismo 
procesą dėl tarpvalstybinio pobūdžio neginčytinų reikalavimų.

Vykstant vykdymo procedūrai, teismo institucijoms paprastai suteikiama teisė patikrinti 
skolininko adresą ir gauti informaciją apie bet kokį teisinės gyvenamosios vietos pakeitimą. Iš 
pateiktos peticijos neaišku, ar Vokietijos valdžios institucijos jau dėjo pastangų spręsdamos šį 
klausimą arba ar peticijos pateikėja paprašė institucijų imtis tokių veiksmų.

Peticijos pateikėja tvirtina, kad vieninteliai skolininko kontaktiniai duomenys, kuriuos ji turi, 
yra ispaniškas mobiliojo telefono numeris. Nors neaišku, kada skolininkas naudojo šį numerį 
paskutinį kartą, o šią ir kitas aplinkybes reiktų apsvarstyti, tai gali būti palaikyta ženklu, kad 
skolininkas yra Ispanijoje ar kažkuriuo metu ten buvo. Vokietijos valdžios institucijos galėtų 
prašyti paramos iš Ispanijos valdžios institucijos siekdamos nustatyti skolininko buvimo vietą 
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ir taikyti vykdomąjį raštą. Kad gautų informaciją apie skolininko gyvenamąją vietą, jos gali 
pasinaudoti atitinkamomis priemonėmis, pavyzdžiui, pasinaudoti teisėta prieiga prie 
gyventojų registro ar kitos informacijos .
Baudžiamosios teisės vykdymas

Peticijos pateikėjos nuomone, tai, kad skolininkas turi jos pinigų, yra nusikalstama veika, 
todėl ji pranešė apie skolininką Berlyno policijai. Nepateikta jokios informacijos, ar 
Vokietijos policija pradėjo nusikaltimo tyrimą.
Jei toks tyrimas būtų vykdomas, Vokietijos policija galėtų turėti naudos iš bendradarbiavimo 
su Ispanijos valdžios institucijomis pagal taikomą ES teisę.

Vis dėlto, kadangi tokios informacijos nėra, neįmanoma išanalizuoti šio aspekto.
Asmens buvimo vietos nustatymas.
Paprastai valdžios institucijos turi keletą galimybių nustatyti asmens gyvenamąją vietą ar 
adresą. Pasitelkus vykdomąjį raštą, žinoma bent jau skolininko visas vardas, pavardė, gimimo 
data ir paskutinis registruotas adresas. Ši informacija galėtų padėti tyrimo pradžioje ieškant 
dabartinio skolininko adreso.

Asmens duomenų, kuriuos turi privačios įmonės kaip duomenis kontroliuojančios institucijos, 
naudojimas ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjų tvarkomų tam tikrų kategorijų duomenų 
naudojimas nustatomas pagal atitinkamų ES teisės aktų, perkeltų į nacionalinius teisės aktus, 
visų pirma direktyvų 95/46/EB ir 2002/58/EB, nuostatas. Dėl ryšių duomenų, kuriuos mini 
peticijos pateikėja, saugojimo tinka Direktyva 2006/24/EB.
i) Direktyva (95/46/EB)1 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis
Duomenų apsaugos direktyvoje pateikiamas teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas 
visose valstybėse narėse.

2 straipsnyje „asmens duomenys“ apibūdinami kaip bet kuri informacija, susijusi su asmeniu 
(duomenų subjektu), kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta. Asmuo, kurio 
tapatybė gali būti nustatyta, yra tas asmuo, kurio tapatybė gali būti nustatyta tiesiogiai ar 
netiesiogiai, ypač pasinaudojus nurodytu asmens identifikavimo kodu arba vienu ar keliais to 
asmens fizinei, fiziologinei, protinei, ekonominei, kultūrinei ar socialinei tapatybei būdingais 
veiksniais.

Direktyva (95/46/EB) netaikoma tvarkant asmens duomenis, kai užsiimama valstybės veikla 
baudžiamosios teisės srityje (3 straipsnio 2 punktas). 

Direktyva (95/46/EB) nustatomi principai, kuriuos asmens duomenų tvarkymas turi atitikti, 
kad būtų teisėtas. Šia direktyva taip pat nustatomos asmenų, kurių asmeniniai duomenys 
tvarkomi, teisės, kad būtų užtikrinta pagrindinė teisė į asmens duomenų apsaugą. 6 straipsnyje 
išdėstyti principai yra asmens duomenų apsaugos pagrindas, kadangi jie susiję su tvarkomų 
duomenų kokybe – asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas turi būti vykdomas tiksliai 
apibrėžtais ir aiškiais tikslais, o asmens duomenys turi būti adekvatūs, susiję ir savo apimtimi 
neviršijantys tikslų, kuriais jie renkami ir (arba) vėliau tvarkomi ir, jei būtina, nuolat 
naujinami. Be to, asmens duomenys turi būti tvarkomi ne ilgiau, nei būtina tais tikslais, 

                                               
1

1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (95/46/EB) dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo, OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
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kuriais jie buvo renkami ir (arba) vėliau tvarkomi.
Duomenų tvarkymas (7 straipsnis) laikomas teisėtu tik tuo atveju, jeigu:

a) duomenų subjektas yra nedviprasmiškai davęs sutikimą, arba
b) tvarkyti reikia siekiant sudaryti duomenų subjektui privalomą sutartį, arba

c) vykdant teisinį reikalavimą, arba 
d) įgyvendinant duomenų subjekto gyvybiškai svarbius interesus, arba
e) atliekant užduotį visuomenės labui ar įgyvendinant oficialią valdžią, arba 
f) ginant teisėtus fizinio ar juridinio asmens interesus, tačiau su sąlyga, kad tokių interesų bei 
duomenų subjekto teisės ir laisvės nėra viršesnės.
Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją, prieiti prie duomenų, ištaisyti, panaikinti ar 
blokuoti asmens duomenis, taip pat teisę į veiksmingą žalos atlyginimą. Iki šiol tokios teisės 
galėjo būti apribotos, nes jos būtinos garantuojat, pavyzdžiui, nacionalinį saugumą, gynybą, 
taip pat ir nusikaltimų tyrimo bei baudžiamojo persekiojimo tikslais.
Duomenų tvarkymo veiklą prižiūri ir kontroliuoja nepriklausomos viešosios priežiūros 
institucijos.
Šiuo atveju pasitelkiama Direktyva 2002/58/EB, kuri taikoma kaip lex specialis, nes tvarkomi 
duomenys susiję su skolininko duomenų srautu ir vietos nustatymu.
ii) Direktyva 2002/58/EB1 dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių 
ryšių sektoriuje, iš dalies pakeista Direktyva 2009/136/E2 .
Direktyva 2002/58/EB papildo ir patikslina Duomenų apsaugos direktyvą 95/46/EB.

Šios peticijos atveju labai svarbios nuostatos dėl srauto ir vietos nustatymo duomenų. 
Direktyvoje numatyta, kad valstybės narės turi užtikrinti pranešimų ir su jais susijusių srauto 
duomenų konfidencialumą (5 straipsnis), kad srauto duomenys gali būti tvarkomi tam tikrais 
tikslais ar gavus abonento sutikimą, ar anonimiškai (6 straipsnis) ir kad vietos nustatymo 
duomenys gali būti tvarkomi tik tuo atveju, jei jie yra anonimiški, ar gavus naudotojo 
sutikimą (8 straipsnis).

Direktyvoje numatyta valstybių narių galimybė vykdyti teisines priemones, ribojančias šias 
teises, tuo atveju, jeigu demokratinėje visuomenėje tokie apribojimai yra būtini, tinkami ir 
adekvatūs ir susiję su tokiais specifiniais tikslais, kaip nacionalinis saugumas, nusikalstamų 
veikų persekiojimas, prevencija, tyrimas ir nustatymas.

Sprendime byloje Nr. 275/06 Promusicae prieš Telefonica, kuriame nagrinėjamas civilinis 
teismo procesas autorių teisės apsaugos srityje, Europos Teisingumo Teismas nustatė, kad šia 
nuostata ir kitais taikomais ES teisės aktais nereikalaujama valstybių narių numatyti pareigą 
perduoti asmens duomenis vykstant civiliniam teismo procesui.

Siekiant įvertinti direktyvos tinkamumą aptariamu atveju, visų pirma reikia pažymėti, kad 
nėra įrodymų, jog telefono numeris vis dar naudojamas, ir net jeigu taip būtų, kad skolininkas 
juo vis dar naudojasi. Be to, nėra jokių požymių, kad skolininkas kada nors buvo šio telefono 
                                               
1

2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo 
apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių), OL L 201, 2002 7 31, p. 37.
2

2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/136/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2002/22/EB dėl 
universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, Direktyvą 2002/58/EB dėl asmens 
duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje ir Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, 
atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo, OL L 337, 2009 12 18, p. 11.
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numerio abonentas1. Būtina paminėti, kad prieiga prie ryšių srauto ar vietos nustatymo 
duomenų, susijusių su šiuo telefono numeriu, pažeistų trečiojo asmens teises į privatumą.

Bet kuriuo atveju prieiga prie ryšių duomenų teisėta tik tada, jei ji būtina ir adekvati. 
Būtinumo sąlyga reikalaujama, kad jokios kitos priemonės nebūtų naudojamos įgyvendinant 
šį tikslą. Tai, kad peticijos pateikėja nemato, kad jokios kitos priemonės nėra lemiamos šiuo 
atveju, reikia atsižvelgti į priemones, prieinamas valdžios institucijoms, kurios atsakingos už 
civilinės tvarkos vykdymą arba, jei įtraukta nusikalstama veika, į tos veikos tyrimą ir 
patraukimą baudžiamojon atsakomybėn.

Nustatant duomenų adekvatumą, reikia atsižvelgti į pagrindinių teisių apribojimą turint 
omenyje numatomą tikslą. Tolesnės šio atvejo faktų analizės prireiks siekiant įvertinti, ar 
telefono numerio abonento registruoto adreso atskleidimas, jeigu skolininkas yra abonentas, 
kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms galėtų būti vertinamas kaip adekvatus, 
turint omenyje tokius aspektus, kaip nusikalstamos veikos (jei tokia buvo įvykdyta) rimtumas 
ir tikimybė, kad valdžios institucijos turi galimybę skirti pakankamai lėšų toliau nagrinėti šį 
klausimą.
Labai abejotina, ar prieiga prie vietos nustatymo duomenų, susijusių su telefono numeriu, 
galėtų būti laikoma būtina ir tinkama esamu atveju. Vietos nustatymo duomenys, tvarkomi 
elektroninių ryšių tinklų, neatskleidžia tikslaus adreso, bet tik mobiliųjų telekomunikacijų 
tinklo elementą. Tokie elementai paprastai užima teritoriją kelių šimtų metrų ar netgi kelių 
kilometrų spinduliu. Netgi jeigu tokio tikslumo vietos nustatymo duomenys galėtų būti 
nustatyti mobiliojo ryšio telefonui, reikėtų didelio papildomo tyrimo norint fiziškai susisiekti 
su telefono numerio naudotoju. Be to, kad būtų nustatyta dabartinė telefono buvimo vieta, 
reikėtų nuolat sekti šią veiklą, panašią į slaptą telefono skambučių klausymą.
iii) Direktyva 2006/24/EB2

Direktyva 2006/24/EB numatomas tam tikrų kategorijų duomenų, susijusių su elektroniniais 
ryšiais, saugojimas, įskaitant judrųjį telefono ryšį, naudojamą rimtų nusikaltimų atskleidimo, 
tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslu. Buvo patvirtinta leisti atlikti tokių nusikaltimų, 
kaip teroras, tyrimą. Nėra požymių, kad šiuo atveju padarytas rimtas nusikaltimas.

Reikia pažymėti, kad priešingai, nei teigiama peticijoje, nei ši direktyva, nei joks kitas ES 
teisės aktas nenumato „nuolatinio visų ryšių stebėjimo“. Direktyva susijusi tik su tam tikrų 
kategorijų duomenų saugojimu. Turint omenyje judrųjį telefono ryšį, vienintelė saugoma 
informacija apie galinio įrenginio vietą yra tinklo elemento atpažinimo priemonė, kurioje 
pradėtas ryšys.
b) Nepagrįsti paslaugų teikėjo reikalavimai 
Informacijos apie šį atvejį neužtenka siekiant įvertinti ES teisės aktų tinkamumą. 
Atsižvelgiant į tai, kokie su šiuo atveju susiję faktai, ES vartotojų teisės aktai gali būti 
tinkami.

                                               
1

Dar neseniai Ispanijoje buvo leid˛iama naudotis iö  anksto apmokėtomis kortelėmis elektroninių ryšių tikslais be abonento vardo, 
pavardės ar adreso registracijos. Įsigaliojus registracijos prievolei, visi neregistruoti telefonų numeriai buvo padaryti neveiksmingais.
2 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/24/EB dėl duomenų, generuojamų arba tvarkomų teikiant 
viešai prieinamas elektroninių ryšių paslaugas arba viešuosius ryšių tinklus, saugojimo ir iš dalies keičianti Direktyvą 2002/58/EB, 
OL L 105, 2006 4 13, p. 54.
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Išvados
a) Privati asmens skola
Peticijos pateikėja galėtų būti pakviesta dar kartą teikti kompetentingoms valdžios 
institucijoms esamą piniginį ieškinį remiantis vykdomuoju raštu pagal civilinę teisę, t. y. 
civilinių bylų teismams.
Peticijos pateikėja galėtų būti prašoma toliau teikti baudžiamojo pobūdžio kaltinimus 
kompetentingoms valdžios institucijoms, t. y. baudžiamųjų bylų teismams.
b) Nepagrįsti reikalavimai
Peticijos pateikėja raginama siekti vartotojų apsaugos institucijos ar patariamosios tarnybos 
konsultacijų. Vokietijoje peticijos pateikėja gali kreiptis į
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