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Комисия по петиции

28.2.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 2198/2013, внесена от S.E., с германско гражданство, относно 
временно задържане на документи за самоличност

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че в някои държави — по-специално Италия — е 
обичайна практика документите за самоличност да бъдат задържани на рецепцията по 
време на престоя в къмпинги и хотели. Вносителят на петицията заявява, че тази 
практика води до временно ограничаване на правата на притежателя на документите, 
тъй като последният не може да се възползва от някои права, които изискват 
потвърждаване на самоличността или гражданството.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 септември 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.

Комисията не е информирана за наличието на закони, които да задължават 
италианските хотели или къмпинги да задържат документите за самоличност на своите 
гости. 

Декретът на министъра на вътрешните работи от 7 януари 2013 г. задължава хотелите и 
къмпингите да информират полицията за личните данни на лицата, пребиваващи в 
техните съоръжения.
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Доколкото тези лични данни включват лични данни по смисъла на член 2 от Директива 
95/461, обработването на тези данни от хотелите и къмпингите трябва да съответства на 
приложимото законодателство на ЕС за защита на данните. Директива 95/46 обаче не се 
прилага към операции за обработката на данни, засягащи обществената сигурност и 
дейностите на държавата в областта на наказателното право.

Заключение

Законодателство и практиката, за които се твърди това, не нарушават 
законодателството на ЕС относно свободното движение и гражданството.  

Що се отнася до предаването на информация на полицията за гостите, отседнали в 
хотел или къмпинг, Комисията отбелязва, че наблюдението на изпълнението и 
прилагането на правилата за защита на данните на Съюза се извършва от 
компетентните национални надзорни органи за защита на данните и съдилищата, без да 
се засягат правомощията на Комисията като пазител на Договорите. Комисията не е 
компетентна да следи или разследва обработката на лични данни от частни субекти. 

                                               
1 Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 
23.11.1995 г., стр. 31 – 50.


