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EUROPAPARLAMENTET 2014 - 2019

Utskottet för framställningar

28.2.2015

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 2198/2013, ingiven av S.E., tysk medborgare, om tillfälligt 
omhändertagande av identitetshandlingar

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren påpekar att det i vissa länder, framför allt Italien, är kutym att hålla 
identitetshandlingarna i receptionen under en vistelse på campingplatser och hotell. 
Framställaren konstaterar att denna praxis tillfälligt begränsar rättigheterna för 
id-handlingarnas ägare, eftersom de inte kan utnyttja vissa rättigheter som förutsätter att man 
styrker sin identitet eller sitt medborgarskap.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 5 september 2014. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2015

Kommissionen känner inte till att det finns några lagar som skulle ålägga italienska hotell 
eller campingplatser att omhänderta sina gästers identitetshandlingar. 

Enligt inrikesministeriets dekret av den 7 januari 2013 är hotell och campingplatser skyldiga 
att ge polisen upplysningar om sina gästers identitet.

Till den del som dessa upplysningar innefattar personuppgifter i den mening som avses i 
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artikel 2 i direktiv 95/46/EG1 måste hotellen och campingplatserna följa EU:s gällande lag om 
uppgiftsskydd när de behandlar uppgifterna.  Direktiv 95/46/EG gäller dock inte 
uppgiftsbehandling med anknytning till offentlig säkerhet eller medlemsstaternas verksamhet 
på straffrättens område.

Slutsats

Den påstådda lagstiftningen och praxisen innebär ingen överträdelse av unionslagstiftningen 
om fri rörlighet och om medborgarskap.  

I fråga om att polisen får information om gästerna på hotell eller campingplatser konstaterar 
kommissionen att de behöriga nationella tillsynsmyndigheterna på dataskyddsområdet 
tillsammans med domstolarna övervakar hur unionens uppgiftsskyddsbestämmelser 
genomförs och tillämpas, utan att detta påverkar kommissionens befogenheter såsom 
fördragens väktare. Kommissionen är inte behörig att övervaka eller undersöka hur privata 
enheter behandlar personuppgifter. 
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Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, EGT L 281, 23.11.1995, 
s. 31.


