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Θέμα: Αναφορά 0640/2008, του Giovanni Caruso, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με
άρνηση εκ μέρους της Ryanair να αναγνωρίσει τη γαλλική «carte de séjour» 
που διαθέτει ως έγκυρο αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος κατοικεί στη Γαλλία εδώ και 40 έτη, καταγγέλλει ότι οι υπάλληλοι της 
Ryanair στον αερολιμένα του Beauvais αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν τη γαλλική «carte de 
séjour» (άδεια παραμονής) του ιδίου ως έγκυρο αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας, με 
αποτέλεσμα να χάσει την πτήση του προς τη Βενετία. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι ποτέ δεν 
είχε προβλήματα με τις αεροπορικές εταιρείες που χρησιμοποιεί συνήθως (Air France και 
Meridiana), και αμφισβητεί τη νομιμότητα της πολιτικής της Ryanair έναντι των επιβατών 
της.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων, ο οποίος έχει ιταλική ιθαγένεια και διαμένει στη Γαλλία εδώ και 40 έτη, 
καταγγέλλει ότι το προσωπικό εδάφους της εταιρείας Ryanair στον αερολιμένα Beauvais δεν 
αναγνώρισε τη γαλλική άδεια παραμονής την οποία παρουσίασε ως έγκυρο αποδεικτικό 
στοιχείο ταυτότητας. Καθόσον αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσει την πτήση του προς τη 
Βενετία, ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την πολιτική της Ryanair έναντι των επιβατών της, 
δεδομένου ότι άλλοι αερομεταφορείς (Air France και Meridiana) είχαν αποδεχτεί στο 
παρελθόν την κάρτα παραμονής του ως έγκυρο αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας.
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Το άρθρο 18 της Συνθήκης ΕΚ ορίζει ότι «κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να 
κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των 
περιορισμών και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες και στις διατάξεις που 
θεσπίζονται για την εφαρμογή τους». Οι εν λόγω περιορισμοί και προϋποθέσεις 
περιλαμβάνονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης 
και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην 
επικράτεια των κρατών μελών.

Το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας προβλέπει ότι κάθε πολίτης της ΕΕ ο οποίος φέρει 
ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο έχει δικαίωμα εισόδου στα κράτη μέλη. Σύμφωνα με 
το άρθρο 5, παράγραφος 4, της οδηγίας, οσάκις πολίτης της Ένωσης δεν διαθέτει ισχύον 
δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, το οικείο κράτος μέλος, πριν εφαρμόσει το μέτρο της 
επαναπροώθησης, παρέχει στο πρόσωπο αυτό κάθε εύλογη δυνατότητα για την απόκτηση 
των αναγκαίων εγγράφων ή την αποστολή τους εντός ευλόγου προθεσμίας ή προκειμένου να 
επιβεβαιωθεί ή να αποδειχθεί με άλλα μέσα ότι καλύπτεται από το δικαίωμα της ελεύθερης 
κυκλοφορίας και διαμονής.

Οι ως άνω διατάξεις συνιστούν υποχρεώσεις των κρατών μελών και δεν θίγουν το δικαίωμα 
των αεροπορικών εταιρειών να καθορίζουν τους κανόνες που ισχύουν όσον αφορά τα 
ταξιδιωτικά έγγραφα που γίνονται αποδεκτά. Οι αεροπορικές εταιρείες δικαιούνται να 
διενεργούν ελέγχους ταυτότητας στο πλαίσιο των εμπορικών αερομεταφορών για λόγους 
ασφαλείας ή διακρίβωσης της ταυτότητας των επιβατών. Όταν υποβάλλονται σε τέτοιους 
ελέγχους, οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους,
παρουσιάζοντας είτε ισχύον δελτίο ταυτότητας είτε έγκυρο διαβατήριο. Η απόρριψη της 
άδειας παραμονής από το προσωπικό της εταιρείας Ryanair δεν παραβιάζει τη γενική διάταξη 
που αναφέρεται στην οδηγία, σύμφωνα με την οποία οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να φέρουν 
ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο προκειμένου να εισέλθουν σε άλλο κράτος μέλος.


