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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1829/2009, adresată de Simone Thieme, de cetățenie germană, 
privind căutarea unui debitor folosind datele de pe telefonul mobil

1. Rezumatul petiției

Petiționara arată că dorește ca o persoană care îi datorează bani să fie căutată cu ajutorul 
numărului său de telefon mobil, acesta fiind singura informație de care dispune petiționara, 
întrucât persoana în cauză nu i-a furnizat nicio adresă și, prin urmare, ea nu îi poate trimite o 
somație oficială de plată. Cu toate acestea, se pare că autoritățile germane refuză să 
coopereze. Petiționara susține că această metodă de căutare a persoanelor ar trebui să poată fi 
folosită în cazul infracțiunilor. De asemenea, petiționara își exprimă nemulțumirea și cu 
privire la serviciile de internet nefurnizate de către compania Freenet AG. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 martie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Petiția
Petiționara ridică două probleme în petiția sa:

a) Executarea unui titlu de creanță privat, emis în Germania, împotriva unui debitor care se 
presupune că se află în Spania:

Petiționara, în calitate de creditor deține un titlu legal, respectiv un act certificat de notar care 
atestă existența unor creanțe necontestate (notarielles Schuldanerkenntnis), emis în 
Germania, împotriva unei persoane fizice, în calitate de debitor. Acest act constituie titlu 
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executoriu 1 în temeiul dreptului civil german și va fi comunicat de un executor judecătoresc. 
Petiționara susține că nu își poate obține dreptul la executarea acestui titlu legal prin 
intermediul autorităților competente din Germania, întrucât nu deține informații cu privire la 
domiciliul actual sau la locul unde se află debitorul. Petiționara a depus împotriva acestuia o 
plângere penală (în legătură cu obligații pecuniare) la poliția din Berlin. Petiția nu conține 
informații privind încadrarea infracțiunii săvârșite de debitor și nu menționează dacă poliția 
din Germania a declanșat o anchetă penală în acest caz. Petiționara a solicitat autorităților 
germane să localizeze debitorul pe baza singurei informații de contact de care dispune, 
respectiv numărul său de telefon din rețeaua spaniolă MOVISTAR. Petiționara consideră că 
această metodă i-ar permite să își exercite drepturile pe baza titlului executoriu, care ar fi 
comunicat la domiciliul debitorului său. Petiționara consideră că autoritățile competente nu i-
au oferit sprijin pentru a-și obține dreptul. Prin urmare, petiționara solicită Comisiei indicații 
cu privire la autoritățile cărora li se poate adresa pentru a solicita asistență.
b) Petiționara susține că departamentul juridic intern al furnizorului de servicii Freenet AG a 
exercitat presiuni asupra sa pentru a o determina să achite anumite servicii de care nu a 
beneficiat niciodată. În opinia sa, acest comportament constituie o infracțiune. Petiționara 
consideră că nu poate obține sprijin nici din partea autorității naționale de reglementare în 
domeniul comunicațiilor electronice (Bundesnetzagentur), și nici din partea unui avocat.

Observațiile Comisiei cu privire la petiție 
a) Creanță privată asupra unei persoane fizice
Executarea unei dispoziții de drept civil într-un alt stat membru al UE:
Trebuie reamintit faptul că, în general, dacă un creditor dorește executarea unei hotărâri 
judecătorești într-un al stat membru, acesta trebuie să solicite instanței competente din statul 
membru în care se solicită executarea să pronunțe o hotărâre de încuviințare a executării 
hotărârii străine (exequatur).
Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența 
judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială 
cuprinde reguli privind executarea hotărârilor judecătorești într-un alt stat membru. 
Regulamentul european prevede următoarele reguli de drept internațional privat:
- O hotărâre pronunțată într-un stat membru și care este executorie în statul în cauză poate fi 
pusă în executare într-un alt stat membru după ce a fost declarată executorie în statul respectiv 
(sau înregistrată în Regatul Unit), la cererea oricăreia dintre părțile interesate;

- Cererea se depune la instanța care are competență teritorială, aceasta fiind determinată de 
domiciliul părții împotriva căreia se solicită executarea sau de locul de executare;

- Hotărârea de încuviințare a executării („exequatur”) trebuie pronunțată după îndeplinirea 
anumitor formalități și trebuie comunicată celeilalte părți, care o poate contesta doar în 
instanță; 
- Recunoașterea unei hotărâri străine poate fi refuzată atunci când recunoașterea este contrară 
ordinii publice sau este ireconciliabilă cu o hotărâre pronunțată anterior sau dacă actul de 
sesizare a instanței nu a fost comunicat în timp util sau cealaltă parte nu se înfățișează în fața 
instanței.

                                               
1

Articolul 781 din Bundesgesetzbuch (Codul civil german).
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De asemenea, există o serie de proceduri europene simplificate și accelerate, după cum 
urmează:

Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 
2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanțele necontestate elimină, în 
anumite condiții, toate măsurile intermediare – respectiv procedura de exequatur în statul 
membru în care se solicită executarea atunci când se constată că nu există niciun litigiu cu 
privire la natura sau valoarea unei datorii. Aceste condiții se referă în principal la comunicarea 
documentelor în cazul hotărârilor pronunțate în lipsă.

Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 
decembrie 2006 a instituit o procedură europeană de somație de plată. Aceasta permite 
creditorilor să recupereze creanțe civile sau comerciale necontestate în instanțele statelor 
membre, urmând o procedură uniformă care funcționează pe bază de formulare tip. Procedura 
nu presupune înfățișarea în fața instanței; aceasta poate fi inițiată și urmată exclusiv prin 
mijloace electronice. Reclamantul trebuie doar să depună cererea, după care procedura se va 
derula de la sine. Nu sunt necesare alte formalități sau intervenții din partea reclamantului. În 
plus, întrucât nu este necesară asistența unui avocat, costurile implicate de procedură sunt 
minime. Problemele lingvistice sunt reduse la minim datorită faptului că formularele tip 
utilizate în comunicarea dintre părți și instanță sunt disponibile în toate limbile oficiale ale 
UE. Decizia judecătorească obținută în urma acestei proceduri va circula liber în celelalte 
state membre; creditorul nu va fi nevoit să întreprindă demersuri intermediare pentru a asigura 
executarea deciziei în străinătate.
Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 
a stabilit o procedură europeană cu privire la cererile cu valoare redusă. Acest Regulament are 
drept scop simplificarea, accelerarea și reducerea costurilor de procedură. Procedura se aplică 
în cauzele civile și comerciale transfrontaliere care au ca obiect cereri a căror valoare nu 
depășește 2 000 €. Procedura se aplică atât pentru creanțele pecuniare, cât și pentru cele 
nepecuniare. Regulamentul elimină măsurile intermediare pentru a permite recunoașterea și 
executarea unei hotărâri pronunțate în cadrul unei proceduri europene cu privire la cererile cu 
valoare redusă. O hotărâre pronunțată este recunoscută și pusă în executare în alt stat membru 
în mod automat și fără a fi posibilă contestarea recunoașterii sale, cu excepția cazurilor de 
comunicare incorectă a cererii.
Cu toate acestea, nu există dispoziții europene referitoare la executarea în sine. Prin urmare, 
se vor aplica procedurile naționale de executare.
Temeiul legal pentru dreptul de creanță al petiționarei față de debitor îl reprezintă un act 
certificat de notar, care atestă existența unor creanțe necontestate. Acest titlu executoriu este 
recunoscut în dreptul civil german. Prin urmare, petiționara deține în Germania, în temeiul 
dreptului civil, un drept legitim de creanță față de debitor. Totuși, acest drept nu este 
recunoscut și executat în mod direct într-un alt stat. De exemplu, dacă debitorul s-a mutat în 
alt stat membru (Spania), creditorul ar trebui să solicite instanțelor spaniole să pronunțe o 
hotărâre de încuviințare a executării acestui titlu (în conformitate cu dispozițiile Bruxelles I) 
sau să inițieze procedurile simplificate menționate mai sus privind recuperarea creanțelor 
necontestate transfrontaliere.

În cadrul unei proceduri de executare, autoritățile judiciare sunt, în general, autorizate să 
verifice adresa debitorului și să obțină informații cu privire la orice schimbare a domiciliului 
legal. În petiție nu se precizează clar dacă autoritățile germane au întreprins deja demersuri în 
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acest sens sau dacă petiționara a solicit autorităților să întreprindă aceste demersuri.
Petiționara declară că singura informație de contact pe care o deține în legătură cu debitorul 
este un număr de telefon mobil din Spania. Deși nu reiese clar momentul când acest număr de 
telefon a fost folosit ultima oară de către debitor și deși aceste circumstanțe, împreună cu alte 
circumstanțe trebuie luate în considerare, această informație poate fi considerată drept un 
indiciu că debitorul se află în Spania sau că s-a aflat în Spania la un moment dat. Autoritățile 
germane ar putea solicita sprijinul autorităților spaniole în vederea localizării și executării 
silite a debitorului. Pentru a obține informații cu privire la domiciliul debitorului, acestea pot 
utiliza mijloace adecvate, de exemplu accesarea registrului adreselor de domiciliu sau alte 
surse de informare de care dispun.

Executarea penală:

Petiționara este de părere că faptul că debitorul îi datorează bani reprezintă infracțiune penală
și, prin urmare, a depus plângere împotriva debitorului la poliția din Berlin. Nu se precizează 
dacă poliția germană a deschis o anchetă penală.
În cazul în care o astfel de anchetă este în desfășurare, poliția germană poate beneficia de 
cooperarea cu autoritățile spaniole în virtutea legislației comunitare.
Totuși, în lipsa acestor informații, acest aspect nu poate fi analizat.

Stabilirea locului în care se află o persoană:
Autoritățile publice au mai multe posibilități de stabilire a domiciliului sau adresei unei 
persoane. Titlul executoriu menționează cel puțin numele complet, data nașterii și ultima 
adresă declarată a debitorului. Aceste informații ar trebui să constituie un punct de plecare 
pentru găsirea adresei actuale a debitorului.
Utilizarea datelor cu caracter personal deținute de entități private cu statut de operatori de date 
cu caracter personal și utilizarea unor categorii specifice de date prelucrate de furnizorii de 
servicii de comunicații electronice fac obiectul dispozițiilor de drept intern care transpun 
legislația comunitară în materie, în special Directiva 95/46/CE și Directiva 2002/58/CE. În 
ceea ce privește păstrarea datelor de comunicații la care face referire petiționara, este 
relevantă Directiva 2006/24/CE.
(i) Directiva 95/46/CE1 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Directiva privind protecția datelor prevede cadrul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal în toate statele membre. 
Articolul 2 definește „datele cu caracter personal” ca fiind orice informație referitoare la o 
persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată). O persoană identificabilă este 
o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de 
identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, 
fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Directiva 95/46/CE nu se aplică în cazul prelucrării datelor cu caracter personal efectuate în 
cursul unei activități a statului în domeniul dreptului penal [articolul 3 alineatul (2)].

                                               
1

Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea 
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
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Directiva 95/46/CE stabilește principiile pe care trebuie să le respecte o activitate de 
prelucrare a datelor, pentru a fi legală. Aceasta stabilește de asemenea drepturile persoanelor 
ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate, pentru a garanta dreptul fundamental 
privind protecția datelor cu caracter personal. Principiile consacrate la articolul 6 constituie 
baza pentru protecția datelor cu caracter personal, întrucât privesc calitatea datelor atunci când 
acestea sunt prelucrate: datele cu caracter personal pot fi colectate și prelucrate doar în 
scopuri determinate și explicite și datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, 
pertinente și neexcesive în ceea ce privește scopul pentru care sunt colectate și/sau prelucrate 
ulterior și, dacă este cazul, actualizate. În plus, datele personale trebuie să fie prelucrate 
pentru perioadă nu mai lungă decât este necesar în vederea atingerii scopurilor pentru care au 
fost colectate sau pentru care vor fi prelucrate ulterior. 
Prelucrarea datelor (articolul 7) este considerată legitimă doar dacă 

a) persoana vizată și-a dat consimțământul neechivoc, sau 
b) prelucrarea este necesară pentru încheierea unui contract cu caracter obligatoriu pentru 
persoana vizată, sau 
c) prelucrarea este impusă de o cerință legală, sau
d) prelucrarea este necesară în scopul protejării interesului vital al persoanei vizate, sau
e) prelucrarea este necesară pentru aducerea la îndeplinire a unei sarcini de interes public sau 
care rezultă din exercitarea autorității publice, sau
f) prelucrarea este necesară pentru realizarea interesului legitim al unei persoane fizice sau 
juridice, cu condiția ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile și libertățile 
persoanei vizate.
Persoana vizată beneficiază de un drept de informare, acces, rectificare, ștergere și opoziție 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și dreptul la reparații eficiente pentru 
prejudiciul suferit. Aceste drepturi pot fi restricționate în măsura în care acest lucru este 
necesar pentru a proteja, de exemplu, securitatea națională, apărarea, precum și în scopul 
cercetărilor și urmăririlor penale.
Activitățile de prelucrare a datelor sunt supravegheate și controlate de autorități publice 
independente de supraveghere.
În cazul de față, Directiva 2002/58/CE este aplicabilă ca lex specialis, deoarece datele care ar 
face obiectul prelucrării sunt datele de transfer și de localizare a debitorului.
(ii) Directiva 2002/58/CE1 privind prelucrarea datelor personale și protejarea 
confidențialității în sectorul comunicațiilor publice, astfel cum a fost modificată prin 
Directiva 2009/136/CE2:
Directiva 2002/58/CE suplimentează și particularizează Directiva 95/46/CE privind protecția 
datelor.

O importanță deosebită în contextul petiției o prezintă datele privind traficul și localizarea. 

                                               
1

Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și 
protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva privind confidențialitatea și comunicațiile electronice), JO L 201, 
31.7.2002, p. 37.
2

Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 2002/22/CE 
privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice, a Directivei 2002/58/CE 
privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice și a Regulamentului (CE) nr. 
2006/2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului, 
JO L 337, 18.12.2009, p. 11.
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Directiva prevede că statele membre trebuie să asigure confidențialitatea comunicațiilor și a 
datelor de transfer aferente (articolul 5), că datele de transfer pot fi prelucrate doar în scopuri 
specifice sau cu acordul abonatului sau cu sub formă de anonimat (articolul 6) și că datele de 
localizare pot fi prelucrate doar dacă sunt trecute în anonimat sau cu acordul utilizatorilor 
(articolul 8).
Directiva prevede posibilitatea ca statele membre să adopte măsuri legislative prin care să 
restrângă aceste drepturi, cu condiția ca aceste limitări să fie corespunzătoare, proporționale și 
necesare într-o societate democratică și sunt impuse în scopuri specifice, precum siguranța 
națională, urmărirea penală, prevenirea, investigarea și detectarea infracțiunilor (articolul 15).
Prin Hotărârea pronunțată în cauza 275/06 Promusicae/Telefonica care privește procedurile 
civile în domeniul protecției drepturilor de autor, CEJ a stabilit că această dispoziție, 
coroborată cu alte legi comunitare aplicabile, nu impune statelor membre să introducă 
obligativitatea comunicării datelor cu caracter personal în cadrul unei proceduri civile.
Pentru a evalua relevanța directivei în cazul de față, trebuie subliniat mai întâi că nu există 
nicio dovadă din care să rezulte că numărul de telefon este încă operațional și că, în cazul în 
care este operațional, acesta este utilizat în continuare de debitor. De asemenea, nu există 
niciun indiciu că debitorul ar fi fost vreodată abonatul pentru numărul de telefon 1. Nu se 
poate exclude faptul că accesul la datele de comunicații de transfer și de localizare aferente 
acestui număr de telefon ar aduce atingere dreptului unui terț la viața privată.
În orice caz, accesul la datele de comunicații este legitim doar dacă este necesar și 
proporțional. Condiția de necesitate implică faptul că nu mai există alte mijloace disponibile 
pentru atingerea acestui scop. Faptul că petiționara consideră că nu mai există alte mijloace nu 
este determinant în acest caz, trebuind avute în vedere mijloacele de care dispun autoritățile 
însărcinate cu executarea ordonanței civile sau, în cazul în care se constată existența unei 
infracțiuni, cu investigarea și urmărirea penală a infracțiunii respective.
Pentru a stabili respectarea criteriului de proporționalitate, limitarea drepturilor fundamentale 
trebuie examinată în raport cu scopul urmărit. Este necesară o analiză mai detaliată a 
elementelor constitutive ale cauzei, pentru a determina dacă divulgarea către autoritățile 
naționale competente a adresei declarate de abonatul numărului de telefon, presupunând că 
debitorul este abonatul, ar putea fi considerată proporțională, luând în considerare aspecte 
precum gravitatea infracțiunii (dacă se constată existența acesteia) și probabilitatea ca 
autoritățile să poată aloca resurse suficiente pentru a continua urmărirea acestei chestiuni.

Este foarte puțin probabil ca accesul la datele de localizare aferente numărului de telefon să 
fie considerat necesar și adecvat în cazul de față. Datele de localizare prelucrate în rețelele de 
comunicații electronice nu conduc la o adresă precisă, ci doar la o celulă a unei rețele de 
telecomunicații mobile. De obicei, aceste celule acoperă zone cu diametrul de câteva sute de 
metri sau chiar de câțiva kilometri. Chiar dacă datele de localizare a unui telefon mobil ar 
putea fi stabilite cu un asemenea grad de precizie, ar fi necesare investigații suplimentare 
considerabile pentru contactarea fizică a utilizatorului numărului de telefon. De asemenea, 
pentru a stabili locul actual al numărului de telefon, ar fi necesară o supraveghere permanentă 
a activităților aferente acestuia, comparabilă cu interceptarea apelurilor telefonice.

                                               
1

Până de curând, Spania permitea utilizarea cartelelor preplătite pentru comunicațiile electronice fără înregistrarea numelui sau 
adresei abonatului. După intrarea în vigoare a obligației de înregistrare, toate numerele de telefon neînregistrate au fost dezactivate.
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(iii) Directiva 2006/24/CE1:
Directiva 2006/24/CE prevede păstrarea anumitor categorii de date aferente comunicațiilor 
electronice, inclusiv telefonia mobilă, în scopul detectării, investigării și urmăririi penale a 
infracțiunilor grave. Aceasta a fost adoptată pentru a permite investigarea unor infracțiuni 
precum terorismul. Nu există niciun indiciu privind existența unei infracțiuni grave în acest 
caz.

Trebuie menționat faptul că, în ciuda afirmației formulate în petiție, nici această directivă, nici 
vreun alt act comunitar nu prevede „supravegherea permanentă a tuturor comunicațiilor”. 
Directiva se referă doar la păstrarea anumitor categorii de date. În ceea ce privește telefonia 
mobilă, singura informație stocată cu privire la localizarea echipamentelor terminale este 
identificatorul celulei de rețea în care este inițiată o comunicare.
b) Cererile nejustificate ale furnizorului de servicii
Informațiile legate de acest caz sunt insuficiente pentru a aprecia relevanța legislației 
comunitare. În funcție de elementele cauzei, poate fi relevantă legislația comunitară privind 
protecția consumatorului.

Concluzii
a) Datorie privată a unei persoane
Petiționara ar putea fi invitată să urmărească realizarea drepturilor sale pecuniare pe baza 
titlului executoriu, în temeiul dreptului civil, în fața autorităților competente, respectiv în fața 
instanțelor civile. 

Petiționara ar putea fi invitată să depună plângeri penale suplimentare în fața autorităților 
competente, respectiv în fața instanțelor penale.

b) Cereri nejustificate 
Petiționara este invitată să solicite asistență din partea unei autorități din domeniul protecției 
consumatorului sau a unui avocat. În Germania petiționara poate contacta

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

                                               
1 Directiva 2006/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15.3.2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate 
în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului sau de rețele de comunicații publice și de modificare a 
Directivei 2002/58/CE, JO L 105, 13.4.2006, p. 54.


