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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0640/2008, внесена от Giovanni Caruso, с италианско 
гражданство, относно отказ от страна на авиокомпания „Ryanair“ да 
признае притежаваната от него френска „carte de séjour“ (разрешение за 
пребиваване) като валиден документ за легитимация

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е живял във Франция в продължение на 40 години, 
изразява недоволството си от това, че служителите на авиокомпания „Ryanair“ на 
летището в Beauvais са отказали да признаят неговата френска „carte de séjour“ 
(разрешение за пребиваване) като валиден документ за легитимация, поради което той 
е изпуснал полета си до Венеция. Вносителят на петицията изтъква, че той никога не е 
имал проблеми с авиокомпаниите, чиито услуги обикновено ползва („Air France“ и 
„Meridiana“), и съответно поставя под въпрос законността на пътническата политика на 
авиокомпания „Ryanair“.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Вносителят на петицията, който е живял във Франция в продължение на 40 години, 
изразява недоволството си от това, че наземният персонал на авиокомпания „Ryanair” 
на летището в Beauvais е отказал да признае неговата френска „carte de séjour“ 
(разрешение за пребиваване) като валиден документ за легитимация, вследствие на 
което той е изпуснал полета си до Венеция. Вносителят на петицията се оплаква от 
пътническата политика на „Ryanair”, тъй като други авиокомпании („Air France” и 
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„Meridiana”) винаги са приемали картата му за пребиваване като документ за 
самоличност.

Член 18 от Договора за ЕО постановява, че всеки гражданин на Съюза има право 
свободно да се движи и да пребивава в рамките на територията на държавите-членки 
при спазване на ограниченията и условията, предвидени в Договора, и на мерките, 
приети за неговото осъществяване. Съответните ограничения и условия са определени 
в Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на 
техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на 
държавите-членки.

Съгласно член 5, параграф 1 от директивата, гражданите на ЕС имат правото да влизат 
на територията на друга държава-членка с валидна карта за самоличност или паспорт. 
Съгласно член 5, параграф 4 от директивата, когато гражданин на ЕС няма валиден 
документ за самоличност или паспорт, въпросната държава-членка, преди да го/я
върне, предоставя на такова лице всички разумни възможности да получи
необходимите документи или те да му бъдат донесени в разумен срок от време или да 
потвърди или докаже чрез други средства, че има право на свободно движение и 
пребиваване.

Гореспоменатите правила са насочени към държавите-членки и не отменят правото на 
авиокомпаниите да определят правила относно приемливите пътни документи. 
Авиокомпаниите имат право да извършват проверка на самоличността в рамките на 
търговската рамка за целите на сигурността или определянето на самоличността. В 
случай че бъдат подложени на подобна проверка, гражданите на ЕС имат правото да 
докажат самоличността си като представят валидна карта за самоличност или паспорт. 
Отказът на служителите на „Ryanair“ да приемат карта за пребиваване не противоречи 
на общото правило на директивата, според което гражданите на ЕС следва да 
притежават валидна карта за самоличност или паспорт, за да влязат на територията на 
друга държава-членка.


