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Tárgy: Giovanni Caruso olasz állampolgár által benyújtott 0640/2008. számú petíció 
francia tartózkodási igazolványának („carte de séjour”) mint jogszerű 
személyazonosítási igazolványnak a Ryanair általi elutasításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója 40 évig élt Franciaországban. Arra tesz panaszt, hogy a Beauvais 
repülőtéren a Ryanair munkatársai nem fogadták el személyazonosításra francia „carte de 
séjour” okmányát, és ezért velencei járatára nem tudott felszállni.  Azt állítja, hogy azokkal a 
légitársaságokkal (Air France és Meridiana), amelyekkel általában utazik, sosem volt 
problémája, és ezért megkérdőjelezi a Ryanair utaspolitikájának jogszerűségét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A petíció benyújtója, egy olasz állampolgár, aki 40 évig élt Franciaországban, amiatt emel 
panaszt, hogy a Beauvais repülőtéren a Ryanair földi személyzete nem fogadta el az általa 
bemutatott francia tartózkodási kártyát hivatalos személyazonosító okmányként. Mivel ennek 
következtében lemaradt a velencei járatáról, a petíció benyújtója panaszt emel a Ryanair 
utaspolitikája miatt, mivel a többi légitársaság (Air France és Meridiana) hivatalos 
személyazonosító okmányként elfogadta tartózkodási kártyáját. 
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Az EK-Szerződés 18. cikke kimondja, hogy az e szerződésben és a végrehajtására hozott 
intézkedésekben megállapított korlátozásokkal és feltételekkel minden uniós polgárnak joga 
van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz. A vonatkozó
korlátozásokat és feltételeket az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén 
történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv 
fogalmazza meg. 

Az irányelv 5. cikkének (1) bekezdése értelmében az uniós állampolgároknak jogukban áll 
érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel egy tagállam területére belépni. Az 
irányelv 5. cikkének (4) bekezdése szerint az olyan uniós polgárok esetében, akik nem 
rendelkeznek érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel, az érintett 
tagállamnak a visszairányításukat megelőzően minden ésszerű lehetőséget biztosítania kell 
számukra a szükséges dokumentumok beszerzéséhez, vagy azokat be kell szereznie részükre, 
illetve igazolnia vagy más módon bizonyítania kell, hogy rendelkeznek a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával.

A fenti szabályok a tagállamokra vonatkoznak a légitársaságoknak az elfogadott úti 
okmányokra vonatkozó szabályok megállapítására irányuló jogának sérelme nélkül. A 
légitársaságoknak kereskedelmi keretek között jogukban áll elvégezni a személyazonosság 
ellenőrzést biztonsági vagy azonosítási célból. Ilyen ellenőrzés esetén az uniós polgárok 
érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél bemutatásával igazolhatják 
személyazonosságukat. A tartózkodási kártya Ryanair személyzete általi visszautasítása nem 
ellentétes az irányelv általános szabályával, miszerint az uniós polgároknak érvényes 
személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel kell rendelkezniük egy másik tagállamba való 
belépéshez. 


