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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 2198/2013 af S.E., tysk statsborger, om midlertidig 
tilbageholdelse af identitetsdokumenter

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at det i visse lande, især i Italien, er kutyme, at identitetsdokumenter 
tilbageholdes i receptionen under et ophold på campingpladser og hoteller. Andrageren 
anfører, at denne praksis midlertidigt begrænser dokumentindehaverens rettigheder, idet 
indehaveren ikke kan drage fordel af visse rettigheder, som forudsætter bekræftelse af 
identitet eller statsborgerskab.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. september 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2015

Kommissionen kender ikke til eksistensen af love, der kunne forpligte italienske hoteller eller 
campingpladser til at tilbageholde deres gæsters identitetsdokumenter. 

Indenrigsministeriets dekret af 7. januar 2013 forpligter hoteller og campingpladser til at give 
politiet nærmere oplysning om personer, der benytter deres faciliteter.

For så vidt som disse nærmere oplysninger omfatter personoplysninger som defineret i artikel 
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2 i direktiv 95/461, skal hotellers og campingpladsers behandling af disse oplysninger opfylde 
EU's relevante databeskyttelseslov. Direktiv 95/46 gælder dog ikke for behandling, der 
vedrører den offentlige sikkerhed eller medlemsstaternes aktiviteter på det strafferetlige 
område.

Konklusion

Den omtalte lovgivning og praksis overtræder ikke EU-bestemmelserne om fri bevægelighed 
og borgerskab.  

Hvad angår udlevering til politiet af oplysninger om gæster på hoteller eller campingpladser, 
bemærker Kommissionen, at overvågning af gennemførelsen og anvendelsen af Unionens 
databeskyttelsesbestemmelser forestås af de kompetente nationale tilsynsmyndigheder for 
databeskyttelse og domstolene, uden at det berører kommissionens beføjelser som traktaternes 
vogter. Kommissionen har ikke beføjelser til at overvåge eller undersøge private instansers 
behandling af personoplysninger. 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 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. 31-50.


