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Lūgumrakstu komiteja

2.9.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1829/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Simone Thieme, 
par mobilā tālruņa datu izmantošanu parādnieka izsekošanai

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka, izmantojot mobilā tālruņa numuru, vēlas atrast cilvēku, 
kurš viņai ir parādā naudu; tālruņa numurs ir vienīgā viņai pieejamā informācija, jo šis cilvēks 
nav norādījis savu adresi, un tāpēc viņa nevar nosūtīt oficiālu atmaksas pieprasījumu. Taču 
Vācijas iestādes acīmredzami atsakās sadarboties. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka šāda 
privātpersonu izsekošanas metode jāatzīst par pieņemamu gadījumos, kuros ir iesaistīta 
noziedzīga rīcība. Viņa arī izsaka sūdzību par to, ka sabiedrība Freenet AG nenodrošina viņai 
interneta pakalpojumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 23. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

„Lūgumraksts
Lūgumraksta iesniedzēja savā lūgumrakstā norāda uz diviem jautājumiem:

a) Vācijā izsniegta privāta parāda instrumenta izpilde attiecībā uz parādnieku, kurš, iespējams, 
atrodas Spānijā:

Lūgumraksta iesniedzējai ir likumīgs kreditora prasījums pret kādu personu kā parādnieku, 
t. i. notāra apliecināts dokuments, kura pamatā ir neapstrīdēts prasījums (notarielles 
Schuldanerkenntnis), kas izsniegts Vācijā. Šādu dokumentu saskaņā ar Vācijas civiltiesībām 
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atzīst par izpildes rīkojumu1, un to izsniedz tiesu izpildītājs. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, 
ka viņa nevar iegūt sev tiesības attiecībā uz šī likumīgā prasījuma izpildi ar Vācijas 
kompetento varas iestāžu starpniecību, jo viņai nav zināma parādnieka pašreizējā dzīvesvieta 
vai atrašanās vieta. Lūgumraksta iesniedzēja pret viņu Berlīnes policijā iesniedza sūdzību par 
noziedzīgu nodarījumu (attiecībā uz naudas saistībām). Lūgumrakstā nav sniegta informācija 
par to, kādu noziedzīgu nodarījumu ir pastrādājis parādnieks un vai Vācijas policija ir 
uzsākusi kriminālizmeklēšanu šajā lietā. Viņa ir lūgusi Vācijas varas iestādes noskaidrot 
parādnieka atrašanās vietu, izmantojot vienīgo viņas rīcībā esošo kontaktinformāciju: viņa 
Spānijas MOVISTAR telefona numuru. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka ar šo metodi viņa 
varētu realizēt savas tiesības, pamatojoties uz izpildes rīkojumu, kas tiktu izsniegts viņas 
parādnieka dzīvesvietā. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas teikto kompetentās varas 
iestādes nepalīdzēja viņai iegūt viņas tiesības. Tādēļ lūgumraksta iesniedzēja lūdz Komisiju 
sniegt norādes, pie kā viņai vērsties pēc palīdzības.
b) Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par to, ka pakalpojuma sniedzēja Freenet AG iekšējā 
juridiskā nodaļa izdara uz viņu spiedienu un liek maksāt par pakalpojumiem, kurus viņa 
nekad nav saņēmusi. Viņa uzskata šo rīcību par noziedzīgu nodarījumu. Viņa uzskata, ka ne 
valsts elektronisko sakaru regulators (Bundesnetzagentur), ne arī advokāts nespēj viņai 
palīdzēt.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu
a) Personas privāts parāds
Civiltiesiska rīkojuma izpilde citā ES dalībvalstī:
Jāatgādina, ka būtībā, ja kreditors vēlas sprieduma izpildi citā dalībvalstī, viņam jāvēršas 
attiecīgajā tiesā dalībvalstī, kurā izpilde ir nepieciešama, lai iegūtu deklarāciju, ka ārvalsts 
spriedums ir izpildāms (exequatur).
Padomes 2000. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu 
atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās ir ietverti noteikumi par spriedumu izpildi citā 
dalībvalstī. Eiropas regulā ir noteiktas šādas starptautisko privāttiesību normas:
- spriedumus, kas pieņemti kādā dalībvalstī un izpildāmi minētajā valstī, var izpildīt citā 
dalībvalstī, ja pēc kādas ieinteresētas puses pieprasījuma tie ir pasludināti par izpildāmiem 
attiecīgajā valstī (vai reģistrēti Apvienotajā Karalistē);

- pieprasījumu iesniedz tiesai, kurai ir teritoriālā jurisdikcija, pamatojoties uz tās personas 
domicila vietu, pret kuru tiek pieprasīta izpildīšana, vai arī uz izpildes vietu;

- izpildāmības deklarācija („exequatur”) ir jāizsniedz pēc noteiktu formalitāšu izpildes un 
jānosūta otrai pusei, kas var to pārsūdzēt tikai tiesās;

- ir iespēja atteikties no ārvalsts sprieduma atzīšanas, ja atzīšana ir pretrunā sabiedriskajai 
kārtībai vai pretrunā agrākam spriedumam, vai ja dokuments, ar ko uzsākta tiesvedība, nav 
savlaicīgi nosūtīts vai ja otra puse neierodas tiesā.
Turklāt pastāv vairākas vienkāršotas un ātri īstenojamas Eiropas tiesvedības:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regula (EK) Nr. 805/2004, ar ko 
izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem, ar zināmiem nosacījumiem un 
ar visiem starpposma pasākumiem, t. i. atceļot exequatur tajā dalībvalstī, kurā pieprasīta 
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izpildīšana, kad pierādīts, ka nav strīda par parāda veidu vai apmēru. Šie nosacījumi 
galvenokārt attiecas uz dokumentu izsniegšanu aizmuguriska sprieduma gadījumā.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Regula (EK) Nr. 1896/2006, ar ko 
izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru. Tā ļauj kreditoriem piedzīt neapstrīdētus 
prasījumus civillietās un komerclietās dalībvalstu tiesās saskaņā ar vienotu procedūru, kuras 
pamatā ir standarta veidlapu aizpildīšana. Procedūra neprasa personas klātbūtni tiesā; to var 
pat uzsākt un pabeigt tikai elektroniskā veidā. Prasītājam ir tikai jāiesniedz savs pieteikums, 
pēc kura procedūra norisināsies savu gaitu. Prasītājam nav jākārto papildu formalitātes, un 
nav nepieciešama arī viņa iejaukšanās. Turklāt, tā kā nav nepieciešama arī jurista palīdzība, 
procedūras izmaksas būs minimālas. Valodas problēmas ir samazinātas, pateicoties standarta 
veidlapu pieejamībai, kas paredzētas saziņai starp pusēm un tiesu un kas ir pieejamas visās ES 
valodās. Tiesas lēmums, kas iegūts šīs procedūras rezultātā, būs brīvā apritē citā dalībvalstī; 
kreditoram nevajadzēs veikt starpsoļus, lai izpildītu lēmumu ārvalstīs.
Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 861/2006, ar ko 
izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām. Šīs regulas mērķis ir vienkāršot, paātrināt 
un samazināt tiesvedības izmaksas. Procedūra attiecas uz pārrobežu civillietām un 
komerclietām, kurās prasības summa nepārsniedz EUR 2000. Procedūra tiek piemērota 
finanšu prasībām, kā arī nemantiskām prasībām. Ar regulu tiek atcelti starpposma pasākumi, 
lai spriedumu varētu atzīt un izpildīt, ievērojot Eiropas procedūru maza apmēra prasībām.
Spriedums tiek automātiski atzīts un izpildīts citā dalībvalstī, neparedzot iespēju to neatzīt, 
izņemot gadījumus, ja prasība izsniegta kļūdaini.
Tomēr Eiropas noteikumi nereglamentē sprieduma izpildi kā tādu. Tādēļ ir jāpiemēro vietējās 
izpildes shēmas.
Lūgumraksta iesniedzējas prasības pret parādnieku juridiskais pamats ir notāra apliecināts
dokuments, kura pamatā ir neapstrīdēts prasījums. Šis izpildes rīkojums ir atzīts saskaņā ar 
Vācijas civiltiesībām. Tādējādi lūgumraksta iesniedzējai ir civiltiesībās atzīta likumīga 
prasība pret parādnieku Vācijā. Tomēr tā nav tieši atzīta un izpildīta citā dalībvalstī.
Piemēram, ja parādnieks ir pārcēlies uz citu dalībvalsti (Spāniju), kreditoram būtu jālūdz 
Spānijas tiesām pasludināt šo rīkojumu par izpildāmu (saskaņā ar Briseles I regulas 
noteikumiem) vai jāuzsāk vienkāršota tiesvedība attiecībā uz neapstrīdētiem pārrobežu 
prasījumiem, kā norādīts iepriekš.
Izpildes procedūras gaitā tiesu iestādes parasti ir tiesīgas pārbaudīt parādnieka adresi un iegūt 
informāciju par jebkurām izmaiņām attiecībā uz pastāvīgo dzīvesvietu. No lūgumrakstā 
sniegtās informācijas nav skaidrs, vai Vācijas varas iestādes jau ir uzsākušas pasākumus šai 
saistībā, vai lūgumraksta iesniedzēja ir lūgusi varas iestādes veikt šādus pasākumus.
Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka vienīgā kontaktinformācija, kas ir viņas rīcībā par 
parādnieku, ir viņa Spānijas mobilā telefona numurs. Kamēr nav zināms, kad parādnieks 
pēdējo reizi lietojis šo numuru, un šie un citi apstākļi būtu jānoskaidro, varētu uzskatīt, ka 
parādnieks atrodas Spānijā vai bija tur kādu brīdi. Vācijas varas iestādes varētu lūgt Spānijas 
varas iestāžu palīdzību, lai noteiktu parādnieka atrašanās vietu un izpildītu rīkojumu. Lai 
iegūtu informāciju par parādnieka dzīvesvietu, tās var izmantot atbilstošus līdzekļus, tādus kā 
piekļuve dzīvesvietu reģistram vai citiem informācijas avotiem, kas ir to rīcībā.

Krimināltiesiska izpilde:
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Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka fakts, ka parādnieks ir viņai parādā naudu, ir noziedzīgs 
nodarījums, un tādēļ viņa ir ziņojusi par parādnieku Berlīnes policijai. Lūgumrakstā nav 
sniegta informācija par to, vai Vācijas policija ir uzsākusi kriminālizmeklēšanu.
Ja šāda izmeklēšana ir uzsākta, Vācijas policija varētu izmantot sadarbību ar Spānijas varas 
iestādēm saskaņā ar piemērojamajiem ES tiesību aktiem.
Tomēr, tā kā šāda informācija nav sniegta, nav iespējams analizēt šo daļu.

Personas atrašanās vietas noteikšana:
Valsts varas iestādēm parasti ir vairākas iespējas, kā noteikt personas dzīvesvietu vai adresi.
Ar izpildes rīkojumu ir vismaz zināms parādnieka pilns vārds, dzimšanas datums un pēdējā 
deklarētā dzīvesvieta. Šie informācijas elementi būtu jāizmanto kā sākumpunkts parādnieka 
pašreizējās adreses meklējumos.
Attiecībā uz personas datu, kas ir privātu datu apstrādātāju uzņēmumu pārziņā, un īpašu 
kategoriju datu, ko apstrādā elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniedzēji, izmantošanu ir 
jāievēro valsts tiesību aktu noteikumi, ar ko transponē attiecīgos ES tiesību aktus, īpaši 
Direktīvu 95/46/EK un Direktīvu 2002/58/EK. Attiecībā uz komunikāciju datu saglabāšanu, 
uz ko norāda lūgumraksta iesniedzēja, ir jāievēro Direktīva 2006/24/EK.

i) Direktīva 95/46/EK1 par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 
datu brīvu apriti.

Datu aizsardzības direktīvā ir noteikts tiesiskais regulējums personas datu apstrādei visās 
dalībvalstīs.

Direktīvas 2. pantā „personas dati” ir definēti kā jebkura informācija attiecībā uz identificētu 
vai identificējamu fizisku personu („datu subjektu”). Identificējama persona ir tā, kuru var 
identificēt tieši vai netieši, norādot reģistrācijas numuru vai vienu vai vairākus šai personai 
raksturīgus fiziskās, fizioloģiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes 
faktorus.
Direktīva 95/46/EK neattiecas uz personas datu apstrādi, ja tiek veikti valsts pasākumi 
krimināltiesību jomā (3. panta 2. punkts).
Direktīvā 95/46/EK ir noteikti principi, kas jāievēro, veicot personas datu apstrādi, lai tā būtu 
likumīga. Tajā arī noteiktas to personu tiesības, kuru personiskie dati tiek apstrādāti, lai 
nodrošinātu pamattiesības attiecībā uz personas datu aizsardzību. Direktīvas 6. pantā 
nostiprinātie principi ir pamats personas datu aizsardzībai, jo tie attiecas uz datu kvalitāti to 
apstrādes procesā: personas datu vākšana un apstrāde jāveic konkrētiem un precīzi 
formulētiem nolūkiem, un personas datiem jābūt adekvātiem, attiecīgiem un ne pārmērīgā 
apjomā attiecībā uz nolūkiem, kādiem tie savākti un/vai tālāk apstrādāti un nepieciešamības 
gadījumā atjauninātiem. Personas datus arī jāapstrādā ne ilgāk, kā tas nepieciešams nolūkiem, 
kuriem datus vāca vai kuriem tos turpmāk apstrādā.

Datu apstrādi (7. pants) atzīst par likumīgu, ja
a) datu subjekts nepārprotami devis savu piekrišanu, vai
b) apstrāde vajadzīga līguma noslēgšanai, kurā datu subjekts ir līgumslēdzēja puse, vai
c) apstrāde vajadzīga, lai izpildītu juridiskas saistības, vai

                                               
1

Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti, OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.
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d) apstrāde vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta būtiskas intereses, vai
e) apstrāde vajadzīga sabiedrības interesēs realizējama uzdevuma izpildei vai piešķirto 
oficiālo pilnvaru realizācijai, vai
f) apstrāde vajadzīga fiziskas vai juridiskas personas likumīgo interešu ievērošanai, ar 
nosacījumu, ka tiek ievērotas datu subjekta intereses vai tiesības un brīvības.
Datu subjektam ir tiesības uz informāciju, piekļuvi, personas datu labošanu un dzēšanu vai 
piekļuves noslēgšanu, kā arī uz efektīvu kompensāciju. Šīs tiesības var ierobežot, ciktāl šie 
ierobežojumi ir nepieciešami, lai garantētu, piemēram, valsts drošību, aizsardzību, kā arī 
kriminālās izmeklēšanas un kriminālvajāšanas nolūkā.
Personas datu apstrādes darbības uzrauga un kontrolē neatkarīgas valsts uzraudzības iestādes.

Šajā lietā kā lex specialis ir piemērojama Direktīva 2002/58/EK, jo dati, kuri būtu apstrādes 
priekšmets, būtu informācija par datu plūsmu un atrašanās vietu.

ii) Direktīva 2002/58/EK1 par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību 
elektronisko komunikāciju nozarē, kas grozīta ar Direktīvu 2009/136/EK2:
Direktīva 2002/58/EK papildina un precizē Datu aizsardzības direktīvu 95/46/EK.
Īpaši būtiski šī lūgumraksta kontekstā ir noteikumi par informāciju par datu plūsmu un 
atrašanās vietu. Direktīvā noteikts, ka dalībvalstīm ir jānodrošina komunikāciju un saistītās 
informācijas par datu plūsmu konfidencialitāte (5. pants), ka informāciju par datu plūsmu var 
apstrādāt tikai īpašos nolūkos vai ar abonenta piekrišanu, vai anonīmi (6. pants) un ka 
atrašanās vietas datus var apstrādāt tikai tad, kad tie ir padarīti anonīmi vai ar lietotāja 
piekrišanu (9. pants).
Direktīvā paredzēta iespēja dalībvalstīm pieņemt tiesību aktus, lai ierobežotu šīs tiesības, ar 
nosacījumu, ka šie ierobežojumi ir atbilstīgi, samērīgi un nepieciešami demokrātiskā 
sabiedrībā, un saistīti ar tādiem īpašiem mērķiem kā valsts drošība, kriminālvajāšana, 
noziedzīgu nodarījumu novēršana, izmeklēšana un noteikšana (15. pants).
Savā spriedumā lietā C-275/06 Promusicae pret Telefonica, kas attiecās uz civilo tiesvedību 
autortiesību aizsardzības jomā, Eiropas Kopienu Tiesa atzina, ka saskaņā ar šo noteikumu un 
citiem piemērojamajiem ES tiesību aktiem dalībvalstīm nav jāparedz pienākums sniegt 
personas datus civilās tiesvedības kontekstā.
Lai izvērtētu direktīvas atbilstību šajā lietā, vispirms jānorāda, ka nav pierādījumu par to, ka 
telefona numurs joprojām tiktu lietots un, pat ja tā būtu, ka parādnieks joprojām lieto šo 
telefona numuru. Turklāt nav norādes par to, ka parādnieks jebkad būtu bijis šī telefona 
numura abonents3. Nevar izslēgt, ka piekļuve informācijai par komunikācijas datu plūsmu vai 
atrašanās vietu attiecībā uz šo telefona numuru, pārkāptu kādas trešās personas tiesības uz 
privāto dzīvi.
Jebkurā gadījumā piekļuve ar komunikāciju saistītiem datiem ir likumīga tikai tad, ja tā ir 
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Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves 
aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (Direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju), OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.
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 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīva 2009/136/EK, ar ko groza Direktīvu 2002/22/EK par 
universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvu 2002/58/EK par personas 
datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē un Regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu 
iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā, OV L 337, 18.12.2009., 11. lpp.
3

Vēl nesen Spānijā elektroniskajai komunikācijai bija atļauts izmantot priekšapmaksas kartes, nereģistrējot abonenta vārdu un 
adresi. Pēc tam, kad stājās spēkā reģistrēšanas pienākums, visi nereģistrētie telefona numuri tika dezaktivēti.
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nepieciešama un samērīga. Nepieciešamības nosacījums nosaka, ka šī mērķa sasniegšanai nav 
pieejami citi līdzekļi. Fakts, ka lūgumraksta iesniedzēja nezina citus līdzekļus, nav izšķirošs 
šajā gadījumā, tā vietā ir jāņem vērā tie līdzekļi, kas pieejami varas iestādēm, kuras atbildīgas 
par civiltiesiska rīkojuma izpildi vai, ja noticis noziedzīgs nodarījums, šī nodarījuma 
izmeklēšana un kriminālvajāšana.
Attiecībā uz samērīguma pārbaudi pamattiesību ierobežojums ir jāizvērtē, ņemot vērā 
paredzēto mērķi. Lai izvērtētu to, vai telefona numura abonenta reģistrētās adreses izpaušana 
kompetentajām valsts varas iestādēm, ja parādnieks ir abonents, ir uzskatāma par samērīgu, 
būtu nepieciešams veikt papildu lietas faktu analīzi, ņemot vērā tādus jautājumus kā 
noziedzīgā nodarījuma smagums (ja tāds ir noticis) un iespējamība, ka varas iestādēm ir 
pietiekami resursi, lai turpinātu lietas izskatīšanu.

Ir ļoti apšaubāms, ka piekļuvi atrašanās vietas datiem attiecībā uz šo telefona numuru varētu 
uzskatīt par nepieciešamu un atbilstošu šajā lietā. Elektronisko komunikāciju tīklos 
apstrādātie atrašanās vietas dati neatklāj precīzu adresi, bet tikai mobilā telekomunikāciju 
tīkla šūnu. Šādas šūnas parasti aptver teritorijas vairāku simtu metru vai pat vairāku kilometru 
diametrā. Pat ja ar šāda līmeņa precizitāti varētu noteikt mobilā telefona atrašanās vietu, būtu 
jāpieliek daudz papildu izmeklēšanas pūļu, lai varētu fiziski sazināties ar telefona numura 
lietotāju. Turklāt, lai iegūtu informāciju par pašreizējo telefona atrašanās vietu, būtu 
nepieciešama pastāvīga tā darbības uzraudzība, kas salīdzināma ar telefona zvanu 
pārtveršanu.

iii) Direktīva 2006/24/EK1:
Direktīva 2006/24/EK paredz noteiktu kategoriju datu, kas attiecas uz elektronisko 
komunikāciju, tai skaitā mobilo telefoniju, saglabāšanu noziedzīgu nodarījumu atklāšanas, 
izmeklēšanas un kriminālvajāšanas mērķiem. Tā tika pieņemta tādu noziegumu izmeklēšanai 
kā terorisms. Nav norādes par to, ka šajā gadījumā būtu noticis smags noziegums.
Jānorāda, ka atšķirībā no lūgumrakstā izteiktā apgalvojuma ne šajā direktīvā, ne arī citā ES 
tiesību aktā nav paredzēta „pastāvīga visu komunikāciju sakaru uzraudzība”. Direktīva 
attiecas tikai uz noteiktu kategoriju datu saglabāšanu. Attiecībā uz mobilo telefoniju vienīgā 
informācija, kas tiek uzglabāta par telekomunikāciju gala iekārtas atrašanās vietu, ir tīkla 
šūnas, kurā komunikācija uzsākta, identifikācijas numurs.

b) Pakalpojuma sniedzēja nepamatotas prasības
Attiecībā uz šo lietu sniegtā informācija ir nepietiekama, lai izvērtētu ES tiesību aktu 
piemērojamību. Atkarībā no lietas faktiem varētu būt piemērojami ES tiesību akti patērētāju 
aizsardzības jomā.

Secinājumi
a) Personas privāts parāds
Lūgumraksta iesniedzēja var iesniegt savu pašreizējo finanšu prasījumu kompetentajās varas 
iestādēs, t. i., civillietu tiesās, pamatojoties uz izpildes rīkojumu saskaņā ar civiltiesībām.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīva 2006/24/EK par tādu datu saglabāšanu, kurus iegūst vai apstrādā 
saistībā ar publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniegšanu vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu nodrošināšanu, un 
par grozījumiem Direktīvā 2002/58/EK, OV L 105, 13.4.2006., 54. lpp.
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Lūgumraksta iesniedzēja var iesniegt savas krimināla rakstura sūdzības kompetentajās varas 
iestādēs, t. i. krimināltiesās.

b) Nepamatotas prasības
Lūgumraksta iesniedzēja var lūgt konsultāciju patērētāju tiesību aizsardzības iestādē vai 
konsultāciju dienestā. Vācijā lūgumraksta iesniedzēja var vērsties:

Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. — vzbv
Adrese: Markgrafenstrasse 66, DE-10969 Berlīne
Tālrunis: +49 (0)30 258000
E-pasts: info@vzbv.de
Interneta adrese: www.vzbv.de”


