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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1437/2012, którą złożyła Olga Baltag (Republika Mołdawii), 
w sprawie domniemanego naruszenia przez Włochy porozumienia z 
Schengen

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, która w sierpniu 2009 r. zapisała się na studia na Uniwersytecie 
Strasburskim, uzyskała w Mołdawii studencką wizę na pobyt długoterminowy. Po przybyciu 
do Francji dokonała wszystkich koniecznych formalności w celu uzyskania „winiety” 
wizowej. Dnia 28 października 2009 r. wyruszyła ze Strasburga pociągiem do Mołdawii. 
Na lotnisku w Mediolanie, po zakończeniu kontroli bezpieczeństwa, odmówiono jej wstępu 
na pokład samolotu, ponieważ stwierdzono, że nie posiada ona dokumentów ważnych 
na terytorium Włoch. Składająca petycję twierdzi, że stanowi to naruszenie jej praw na mocy 
rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 562/2006 ustanawiającego 
wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny 
Schengen) oraz rozporządzenia (WE) nr 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady 
odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład 
albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 kwietnia 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Biorąc na wstępie pod uwagę rozporządzenie (WE) nr 261/2004 w sprawie praw pasażerów 
linii lotniczych, należy wyjaśnić, że odmowa przyjęcia na pokład jest zdefiniowana w art. 2 
lit. j) jako odmowa przewozu pasażerów danym lotem, pomimo że stawili się oni do wejścia 
na pokład na czas i z potwierdzoną rezerwacją, chyba że odmowa przyjęcia na pokład jest 
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racjonalnie uzasadniona, w szczególności przyczynami związanymi ze zdrowiem, wymogami 
bezpieczeństwa lub niewłaściwymi dokumentami podróżnymi.

Odmowę przewozu pasażera ze względu na niewłaściwe dokumenty podróżne traktuje się nie 
jako błąd personelu linii lotniczej lub lotniska popełniony w trakcie kontroli dokumentów, 
lecz jako racjonalnie uzasadnioną odmowę, przez co nie stanowi to „odmowy przyjęcia na 
pokład” w sensie przepisów rozporządzenia (WE) nr 261/2004. W związku z tym 
wspomniane rozporządzenie nie dotyczy pasażerów nieprzyjętych na pokład samolotu ze 
względu na to, że nie spełniają oni wymaganych warunków w dziedzinie wiz w obrębie strefy 
Schengen.

Jeśli chodzi dokładnie o przepisy stosowane w strefie Schengen, należy wyjaśnić, że, zgodnie 
z art. 18 Konwencji wykonawczej do układu z Schengen, do dnia 5 kwietnia 2010 r. wiza na 
pobyt długoterminowy (typu D) była wizą narodową uprawniającą jej posiadacza do 
przebywania jedynie w państwie członkowskim wydającym wizę oraz umożliwiała mu także 
tranzyt przez terytoria innych państw strefy Schengen w celu przejazdu na terytorium 
państwa, które wydało wizę na pobyt długoterminowy.

Obywatele państw trzecich podlegający obowiązkowi posiadania wizy na pobyt 
krótkoterminowy zgodnie z rozporządzeniem 539/2001, jak na przykład Mołdawianie, mimo 
że przebywali legalnie na terytorium państwa członkowskiego, które wydało wizę typu D, nie 
mogli udać się na krótkie wizyty do innych państw członkowskich w trakcie ich 
długoterminowego pobytu na podstawie wyżej wspomnianej wizy typu D; ponadto nie byli 
oni uprawnieni do przejazdu przez inne państwa w trakcie ich powrotu do ich kraju 
pochodzenia na podstawie owej wizy typu D.

Art. 18 Konwencji z Schengen, w swojej pierwotnej wersji, wynikał z powszechnie 
stosowanej w tym czasie przez państwa członkowskie procedury, zgodnie z którą wizy typu D 
przekształcały się w zezwolenie na pobyt za każdym razem, gdy posiadacz wizy przybywał 
na terytorium państwa członkowskiego wydającego wizę. Na podstawie takiego zezwolenia 
na pobyt obywatele państw trzecich mogli swobodnie przemieszczać się w obrębie strefy 
Schengen. Z tego względu, w momencie zawarcia Konwencji z Schengen, państwa 
członkowskie nie uznawały za niezbędne uregulowania przepływu osób posiadających wizę 
typu D w obrębie strefy Schengen, ich powrotu do kraju pochodzenia czy ponownego 
przyjazdu do państwa członkowskiego, które wydało wizę typu D.

Prawdziwym problemem było to, że w praktyce coraz częściej państwa członkowskie nie 
zastępowały wiz typu D zezwoleniem na pobyt po przyjeździe obywateli państw trzecich na 
ich terytorium lub robiły to z dużym opóźnieniem. Z tego względu osoby te, posiadając 
jedynie wizę typu D, były niejako „zablokowane” w państwie członkowskim, które wydało 
ową wizę typu D: obywatele państw trzecich posiadający wizę typu D i podlegający 
obowiązkowi wizowemu zgodnie z rozporządzeniem 539/2001 potrzebowali wizy Schengen 
na pobyt krótkoterminowy (typu C), aby móc podróżować do innych państw strefy Schengen, 
także w trakcie przejazdu przez terytoria innych państw strefy Schengen w celu powrotu do 
ich kraju pochodzenia lub ponownego przejazdu do zamieszkiwanego państwa 
członkowskiego.

W tym kontekście rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 265/2010 
(zmieniające konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenie (WE) 
nr 562/2006 w zakresie dotyczącym przepływu osób posiadających wizy długoterminowe) 
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zostało przyjęte 25 marca 2010 r. Jego celem jest ułatwienie przepływu obywateli państw 
trzecich w strefie Schengen, którzy przebywają legalnie w jednym z państw członkowskich na 
podstawie wizy na pobyt długoterminowy typu D wydanej przez to państwo członkowskie.

Rozporządzenie weszło w życie dnia 5 kwietnia 2010 r., co oznacza, że od tej daty wszystkie 
wizy na pobyt długoterminowy w okresie ich ważności umożliwiają ich właścicielom 
swobodny przepływ w strefie Schengen przez trzy miesiące w trakcie sześciomiesięcznego 
okresu. Obywatel państwa trzeciego posiadający wizę na pobyt długoterminowy typu D 
wydaną przez państwo członkowskie może przemieszczać się w obrębie innych państw 
członkowskich przez okres 3 miesięcy w każdym semestrze, na takich samych warunkach, jak 
posiadacz zezwolenia na pobyt. Taki wolny przepływ dotyczy także nielimitowanej liczby 
wjazdów do strefy Schengen i wyjazdów z niej.

W momencie odbywania podróży przez składającą petycję, 20 października 2009 r., 
obowiązywały jeszcze stare zasady. Z tego względu wiza typu D składającej petycję nie 
upoważniała jej do przejazdu przez Włochy w celu powrotu do Mołdawii. Skorzystała ona 
z transportu kolejowego wewnątrz strefy Schengen (przejazd ze Strasburga do Mediolanu), 
a następnie chciała skorzystać z lotu, aby opuścić strefę Schengen (w kierunku Mołdawii). 
Z tego względu musiała ona przejechać przez terytorium Włoch, aby ostatecznie dojechać na 
międzynarodowe lotnisko Mediolan/Malpensa, a taki tranzyt przez terytorium Włoch 
wymagał otrzymania wizy Schengen.

Wniosek
Na podstawie powyższych wniosków można stwierdzić, że władze włoskie działały zgodnie 
z prawem.  Dlatego odmowa władz włoskich dotycząca umożliwienia składającej petycję 
wejścia na pokład samolotu lecącego do Mołdawii była racjonalnie uzasadniona i, w związku 
z tym, przepisy rozporządzenia 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania 
i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub 
dużego opóźnienia lotów, do których składająca petycję się odwołuje, nie mają zastosowania 
w tym przypadku. Tymczasem dzięki nowym regulacjom dotyczącym wiz typu D podobny 
problem nie powinien powtórzyć się już w przyszłości.


