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 PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0640/2008 dėl Ryanair atsisakymo pripažinti peticijos pateikėjo 
Prancūzijos carte de séjour kaip teisėtą asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą, kurią pateikė Italijos pilietis Giovanni Caruso 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kuris gyvena Prancūzijoje jau 40 metų, skundžiasi, kad Ryanair
darbuotojai Bovė oro uoste atsisakė pripažinti jo Prancūzijos carte de séjour kaip teisėtą 
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, dėl to jam teko atsisakyti skrydžio į Veneciją. Jis 
nurodo, kad niekada neturėjo sunkumų su oro linijų bendrovėmis, kurių paslaugomis paprastai 
naudojasi (Air France ir Meridiana) ir todėl abejoja, ar Ryanair keleivių politika yra teisėta.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. spalio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Peticijos pateikėjas Italijos pilietis, kuris gyvena Prancūzijoje jau 40 metų, skundžiasi, kad 
Bovė oro uoste Ryanair antžemines paslaugas teikiantys darbuotojai nepripažino Prancūzijos 
leidimo gyventi šalyje kortelės kaip priimtino asmens tapatybę patvirtinančio dokumento. Dėl 
šios priežasties jis neišskrido į Veneciją ir skundžiasi Ryanair keleivių politika, nes kitos oro 
linijų bendrovės (Air France ir Meridiana) pripažino jo leidimo gyventi šalyje kortelę asmens 
tapatybę patvirtinančiu dokumentu.
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EB sutarties 18 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas Europos Sąjungos pilietis turi teisę 
laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje laikydamasis šioje Sutartyje ir jai 
įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei sąlygų. Atitinkami apribojimai ir 
sąlygos nustatyti Direktyvoje 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės 
laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje. 

Direktyvos 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ES piliečiai turi teisę atvykti į valstybę narę 
turėdami galiojančią tapatybes kortelę ar pasą. Vadovaujantis direktyvos 5 straipsnio 4 dalimi, 
jei ES pilietis neturi galiojančios asmens tapatybės kortelės ar paso, atitinkama valstybė narė, 
prieš grąžindama jį, turi suteikti tokiam asmeniui visas pagrįstas galimybes gauti būtinus 
dokumentus ar pristatyti juos jam per pagrįstą laikotarpį, patvirtinti ar kitomis priemonėmis 
įrodyti, kad asmuo turi laisvo judėjimo ir gyvenimo šalyje teisę.

Minėtos taisyklės skirtos valstybėms narėms ir nepakeičia oro linijų bendrovių teisės nustatyti 
taisykles, susijusias su pripažįstamais kelionės dokumentais. Oro linijų bendrovės turi teisę 
vykdydamos komercinius skrydžius atlikti tapatybės patikrą saugumo ar asmens tapatybės 
nustatymo sumetimais. Jei ES piliečiai taip tikrinami, jie turi teisę įrodyti savo tapatybę, 
pateikdami galiojančią asmens tapatybės kortelę ar pasą. Tai, kad Ryanair darbuotojai 
atsisakė pripažinti gyvenimo šalyje kortelę, neprieštarauja bendrai direktyvoje nustatytai 
taisyklei, jog ES piliečiai, norėdami atvykti į kitą valstybę narę, privalo turėti galiojančią 
asmens tapatybės kortelę ar pasą.“


