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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 2198/2013, adresată de S.E., de cetățenie germană, privind 
reținerea temporară a documentelor de identitate

1. Rezumatul petiției

Petiționarul subliniază că în unele țări - în special în Italia - se obișnuiește ca documentele de 
identitate să fie reținute la recepție pe durata șederii în campinguri sau hoteluri. Petiționarul 
susține că această practică duce la limitarea temporară a drepturilor pe care le are deținătorul 
documentelor, întrucât acesta nu poate beneficia de anumite drepturi care impun confirmarea 
identității sau a cetățeniei.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 septembrie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2015

Comisia nu deține informații cu privire la existența unor legi care să oblige hotelurile sau 
campingurile italiene să păstreze documentele de identitate ale turiștilor.

Decretul Ministerului afacerilor interne din 7 ianuarie 2013 obligă hotelurile și campingurile 
să informeze poliția cu privire la datele personale ale persoanelor pe care le găzduiesc.

Având în vedere că aceste date cuprind date cu caracter personal în sensul articolului 2 din 
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Directiva 95/46/CE1, prelucrarea acestor date de către hoteluri și campinguri trebuie să 
respecte legislația UE în materie de protecția datelor. Cu toate acestea, Directiva 95/46/CE nu 
se aplică operațiunilor de prelucrare a datelor vizând siguranța publică sau activitățile statelor 
membre în domeniul dreptului penal.

Concluzie

Legislația și practica invocate nu încalcă legislația UE privind libera circulație și cetățenia.

În ceea ce privește comunicarea către poliție a informațiilor privind clienții care stau la 
hoteluri sau campinguri, Comisia subliniază că supravegherea transpunerii și a punerii în 
aplicare a normelor Uniunii în materie de protecția datelor revine autorităților și instanțelor 
naționale competente de supraveghere în materie de control al protecției datelor, fără a aduce 
atingere competențelor Comisiei în calitatea sa de gardian al tratatelor. Comisia nu are 
competența de a supraveghea prelucrarea datelor cu caracter personal de către entitățile 
private sau de a face cercetări în acest sens. 

                                               
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, pp. 31-50.


