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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0640/2008 af Giovanni Caruso, italiensk statsborger, om Ryanair's 
manglende anerkendelse af hans franske "carte de séjour" som gyldigt 
legitimationsbevis

1. Sammendrag

Andrageren, der har boet i Frankrig i 40 år, påklager, at Ryanairs medarbejdere i lufthavnen i 
Beauvais nægtede at anerkende hans franske "carte de séjour" som gyldigt legitimationsbevis, 
hvorfor han kom for sent til sit fly til Venedig. Andrageren påpeger, at han aldrig har haft 
problemer med de flyselskaber, han sædvanligvis benytter (Air France og Meridiana), og han 
stiller følgelig spørgsmålstegn ved lovligheden af Ryanairs passagerpolitik.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. oktober 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Andrageren, en italiensk statsborger, som har boet i Frankrig i 40 år, klager over, at Ryanairs 
medarbejdere i lufthavnen i Beauvais nægtede at anerkende hans franske "carte de séjour" 
som gyldigt legitimationsbevis. Da andrageren derfor kom for sent til sit fly til Venedig, 
klager han over Ryanairs passagerpolitik, da andre flyselskaber (Air France og Meridiana) har 
accepteret hans "carte de séjour" som et legitimationsbevis.

I EF-traktatens artikel 18 fastsættes det, at enhver unionsborger har ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes område med de begrænsninger og på de betingelser, der 
er fastsat i denne traktat og i gennemførelsesbestemmelserne hertil. De respektive 
begrænsninger og betingelser findes i direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres 
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familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område.

I direktivets artikel 5, stk. 1, bestemmes det, at EU-borgere har ret til at indrejse på en 
medlemsstats område med et gyldigt identitetskort eller pas. I direktivets artikel 5, stk. 4, 
bestemmes det, at hvis unionsborgeren ikke har et gyldigt identitetskort eller pas, giver den 
berørte medlemsstat ham eller hende enhver rimelig mulighed for inden for en rimelig frist at 
opnå eller fremskaffe de nødvendige dokumenter, eller få bekræftet eller på anden måde 
godtgjort, at de er omfattet af retten til fri bevægelighed og ophold, inden der træffes afgørelse 
om tilbagesendelse.

Ovennævnte bestemmelser er rettet mod medlemsstaterne og er uden betydning for 
flyselskabernes ret til at fastsætte regler for, hvilke rejsedokumenter der accepteres.
Flyselskaberne har ret til at gennemføre identitetskontrol inden for en kommerciel ramme 
med sikkerheds- eller identifikationsformål. Hvis EU-borgere udsættes for denne form for 
kontrol, har de ret til at bevise deres identitet ved fremvisning af et gyldigt pas eller 
legitimationsbevis. Ryanairs medarbejderes afvisning af "carte de séjour" er ikke i strid med 
direktivets generelle regel om, at EU-borgere skal være i besiddelse af et gyldigt identitetskort 
eller pas for at kunne indrejse i en anden medlemsstat."


