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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1437/2012, ktorú predkladá Olga Baltagová, moldavská štátna 
občianka, o údajnom porušovaní Schengenskej dohody zo strany Talianska

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície, ktorá sa v auguste 2009 zapísala na univerzitu v Štrasburgu ako 
študentka, v tejto súvislosti v Moldavsku dostala dlhodobé študentské víza. Po príchode do 
Francúzska vybavila všetky potrebné formality, aby získala tzv. vízovú nálepku. Dňa 28. 
októbra 2009 šla vlakom do Moldavska zo Štrasburgu. Na letisku v Miláne jej po vykonaní 
bezpečnostných previerok odmietli nástup do lietadla z toho dôvodu, že pri sebe nemala 
dokumenty platné na talianskom území. Predkladateľka petície zdôrazňuje, že ide o porušenie 
jej práv v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa 
ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex 
schengenských hraníc), a nariadenia (ES) č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné 
pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade 
zrušenia alebo veľkého meškania letov.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 29. apríla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

Pokiaľ ide predovšetkým o nariadenie (ES) č. 261/2004 o právach leteckých cestujúcich, je 
vhodné zdôrazniť, že odmietnutie nástupu do lietadla je vymedzené v článku 2 písm. j) ako 
odmietnutie prepravy cestujúcich, hoci sa prezentovali na nástup v určenom čase a majú 
potvrdenú rezerváciu, okrem prípadov, keď existujú oprávnené dôvody na odmietnutie 
nástupu do lietadla v súvislosti so zdravím, bezpečnosťou alebo ochranou, alebo 
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nedostatočnými cestovnými dokumentmi. 

Odmietnutie prepravy cestujúceho z dôvodu nedostatočných cestovných dokumentov za 
predpokladu, že nešlo o chybu zo strany zamestnancov spoločnosti alebo letiska pri kontrole 
dokumentov, sa teda považuje za oprávnene zdôvodnené odmietnutie, a nepredstavuje 
„odmietnutie nástupu do lietadla“ v zmysle nariadenia (ES) č. 261/2004. V dôsledku toho sa 
toto nariadenie netýka cestujúcich, ktorým bolo odmietnuté nastúpiť na let z toho dôvodu, že 
nespĺňali podmienky požadované z hľadiska víz v schengenskom priestore. 

Konkrétnejšie, pokiaľ ide o pravidlá, ktoré platia v schengenskom priestore, je vhodné 
zdôrazniť, že podľa článku 18 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, bolo až 
do 5. apríla 2010 dlhodobé vízum (typu „D“) vnútroštátne vízum, ktoré oprávňuje držiteľa na 
pobyt len v členskom štáte, ktorý vízum vystavil, aj keď ho oprávňuje na to, aby tranzitne 
prešiel cez územie ostatných štátov schengenského priestoru, aby pricestoval na územie štátu, 
ktorý dlhodobé vízum vystavil.

Štátni príslušníci tretích krajín podliehajúci povinnosti mať krátkodobé víza v súlade 
s nariadením 539/2001, ako napríklad Moldavčania, – hoci zákonne sa nachádzajúci na území 
členské štátu, ktorý im vydal vízum D – neboli oprávnení vykonať krátkodobé návštevy 
v iných členských štátoch počas ich dlhodobého pobytu na základe tohto víza D; a takisto 
neboli oprávnení prechádzať inými členskými štátmi počas návratu do krajiny pôvodu na 
základe tohto víza D.

Článok 18 pôvodnej verzie Schengenského dohovoru vyplýval zo vtedy všeobecne 
používaného postupu členských štátov, podľa ktorého sa víza typu D zmenili na povolenie na 
pobyt, keď držiteľ víza pricestoval na územie členského štátu, ktorý vízum vystavil. Na 
základe tohto povolenia na pobyt mohli štátni príslušníci tretích krajín slobodne cestovať 
v schengenskom priestore. Z tohto dôvodu v momente uzatvorenia Schengenského dohovoru 
členské štáty nepovažovali za povinné upraviť predpisy pre osoby s vízom typu D týkajúce sa 
ich pobytu v schengenskom priestore, ich návrat do krajiny pôvodu alebo druhý prechod do 
členského štátu, ktorý vydal vízum D.

V praxi čoraz viac nastával skutočný problém, keď členské štáty nenahradili víza typu D 
povolením na pobyt po tom, čo štátni príslušníci tretích krajín prišli na ich územie, alebo ich 
nahradili, ale s veľkým omeškaním. Z toho dôvodu boli príslušné osoby, ktoré mali len vízum 
D, „zablokované“ v členskom štáte, ktorý im vydal toto vízum D: štátni príslušníci tretích 
krajín, ktorí boli držiteľmi víza typu D a podliehali povinnosti mať víza podľa nariadenia 
539/2001, potrebovali krátkodobé schengenské víza (vízum C), aby mohli cestovať do iných 
štátov schengenského priestoru vrátane tranzitu cez územie iných štátov schengenského 
priestoru, keď sa vracali do svojej krajiny pôvodu alebo následne do členského štátu pobytu.

V tejto súvislosti bolo 25. marca 2010 prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 265/2010 (ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, 
a nariadenie (ES) č. 562/2006, pokiaľ ide o pohyb osôb s dlhodobými vízami). Jeho cieľom je 
uľahčiť pohyb v schengenskom priestore pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
zákonne bývajú v jednom z členských štátov na základe dlhodobého víza typu D, ktoré vydal 
tento členský štát.
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Nariadenie nadobudlo účinnosť 5. apríla 2010, čo znamená, že od tohto dátumu umožňujú 
všetky dlhodobé víza počas ich platnosti svojim držiteľom voľný pohyb v schengenskom 
priestore počas troch mesiacov v rámci obdobia šiestich mesiacov. Štátny príslušník tretej 
krajiny, ktorý je držiteľom dlhodobého víza typu D vydaného členským štátom, je oprávnený 
odísť do iných členských štátov počas troch mesiacov v rámci obdobia šiestich mesiacov za 
rovnakých podmienok ako držiteľ povolenia na pobyt. Tento voľný pohyb sa týka aj 
neobmedzeného počtu príchodov/odchodov do/zo schengenského priestoru.

V čase cesty predkladateľky petície 20. októbra 2009 platili stále staré pravidlá. V dôsledku 
toho víza typu D neumožňovali predkladateľke petície prechod cez Taliansko do Moldavska. 
Cestovala vlakom v rámci schengenského priestoru (zo Štrasburgu do Milána), potom letecky 
zo schengenského priestoru (do Moldavska). Musela teda prejsť cez talianske územie, aby sa 
dostala na medzinárodné letisko v Miláne/Malpensa, čo si vyžadovalo získanie 
schengenského víza na prechod cez Taliansko.

Záver

Z uvedeného vyplýva, že talianske orgány konali správne. Na odmietnutie nástupu 
predkladateľke petície do lietadla cestujúceho do Moldavska zo strany talianskych orgánov 
existovali teda oprávnené dôvody a v dôsledku toho sa v tomto prípade neuplatňujú 
ustanovenia nariadenia 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad 
a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého 
meškania letov. Vďaka novým právnym predpisom o vízach typu D by sa v budúcnosti už 
takýto problém nemal vyskytnúť.


