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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: ko iesniedzis Vācijas valstspiederīgais S.E., par personību apliecinošu 
dokumentu pagaidu aizturēšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka dažās valstīs, konkrēti Itālijā, viesu uzņemšanas nodaļā ir 
parasts aizturēt personību apliecinošus dokumentus uz apmešanās laiku kempingos vai 
viesnīcās. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šāda prakse dokumenta īpašniekam uz laiku 
rada tiesību ierobežojumus, jo viņam nav iespējams izmantot tiesības, kam nepieciešams 
personas identitātes vai valstspiederības apliecinājums.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu piektdiena, 2014. gada 5. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija 
saskaņā ar Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Komisija nav informēta par kādiem tiesību aktiem, kas Itālijas viesnīcām vai kempingiem 
noteiktu pienākumu aizturēt savu viesu personu apliecinošos dokumentus. 

Ar Iekšlietu ministrijas  2013. gada 7. janvāra dekrētu viesnīcām un kempingiem noteikts 
pienākums informēt policiju par personas datiem attiecībā uz personām, kas apmetušās šajās 
iestādēs.
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Ciktāl šīs ziņas par personām ir personas dati Direktīvas 95/461 2. panta nozīmē, šo datu 
apstrādē viesnīcām un kempingiem ir jāievēro attiecīgie ES tiesību akti par datu aizsardzību. 
Tomēr Direktīva 95/46 neattiecas uz datu apstrādes operācijām saistībā ar sabiedrisko drošību 
vai dalībvalsts pasākumiem krimināltiesību jomā.

Secinājums

Lūgumrakstā aprakstītie tiesību akti un prakse nepārkāpj ES tiesību aktus par brīvu 
pārvietošanos un pilsonību.  

Attiecībā uz informācijas nodošanu policijai par viesnīcu vai kempingiem viesiem Komisija 
norāda, ka Eiropas Savienības datu aizsardzības noteikumu īstenošanas un piemērošanas 
uzraudzību un veic kompetentas valsts datu aizsardzības uzraudzības iestādes un tiesas, 
neskarot pilnvaras, kas Komisijai ir kā „Līgumu sargam”. Komisija nav kompetenta uzraudzīt 
vai izmeklēt personas datu apstrādi, ko veic privātas struktūras. 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 95. oktobra Direktīva 46/24/EK par personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, OV L 281, 
23.11.1995., 31.–50. lpp.


