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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 2198/2013, του/της S.E., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την προσωρινή φύλαξη εγγράφων ταυτότητας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων/Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι σε ορισμένες χώρες, ιδίως στην Ιταλία, είναι 
σύνηθες τα έγγραφα ταυτότητας να φυλάσσονται στην υποδοχή κατά την παραμονή σε 
κατασκηνώσεις και ξενοδοχεία. Ο αναφέρων/Η αναφέρουσα δηλώνει ότι η πρακτική αυτή 
περιορίζει προσωρινά τα δικαιώματα του κατόχου του εγγράφου, καθώς ο κάτοχος δεν 
μπορεί να επωφεληθεί ορισμένων δικαιωμάτων που απαιτούν επιβεβαίωση της ταυτότητας ή 
της ιθαγένειάς του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Σεπτεμβρίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

Η Επιτροπή αγνοεί την ύπαρξη νόμων που θα υποχρέωναν τα ιταλικά ξενοδοχεία και τις 
κατασκηνώσεις να φυλάσσουν τα έγγραφα ταυτότητας των πελατών τους. 

Το διάταγμα του Υπουργείου Εσωτερικών της 7ης Ιανουαρίου 2013 υποχρεώνει τα 
ξενοδοχεία και τις κατασκηνώσεις να ενημερώνουν την αστυνομία σχετικά με τα προσωπικά 
στοιχεία των ατόμων που διαμένουν στις εγκαταστάσεις τους.
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Εφόσον αυτά τα προσωπικά στοιχεία αποτελούν προσωπικά δεδομένα υπό την έννοια του 
άρθρου 2 της οδηγίας 95/461, η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τα ξενοδοχεία και τις 
κατασκηνώσεις πρέπει να συμμορφώνεται με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ για την 
προστασία των δεδομένων. Ωστόσο, η οδηγία 95/46 δεν ισχύει για τις διαδικασίες 
επεξεργασίας που αφορούν τη δημόσια ασφάλεια ή τις ενέργειες κράτους μέλους στον τομέα 
του ποινικού δικαίου.

Συμπέρασμα

Η εικαζόμενη νομοθεσία και πρακτική δεν παραβιάζει τη νομοθεσία της ΕΕ για την ελεύθερη 
κυκλοφορία και την ιθαγένεια.  

Όσον αφορά τη μεταβίβαση στην αστυνομία στοιχείων των πελατών που διαμένουν σε 
ξενοδοχεία και κατασκηνώσεις, η Επιτροπή σημειώνει ότι η παρακολούθηση της εφαρμογής 
των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων διενεργείται από τις αρμόδιες 
εθνικές εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων και τα δικαστήρια, με την επιφύλαξη των 
εξουσιών της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών. Η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να 
παρακολουθεί ή να ερευνά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από ιδιωτικούς φορείς. 

                                               
1 Οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 
1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ΕΕ L 281, 
της 23/11/1995, σ. 31 – 50.


