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Temats: Lūgumraksts Nr. 0640/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Giovanni 
Caruso, par to, ka viņa Francijas uzturēšanās atļauju (carte de séjour) 
aviokompānija „Ryanair” nav atzinusi par likumīgu personu apliecinošu 
dokumentu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš Francijā dzīvo jau 40 gadus, sūdzas par aviokompānijas 
„Ryanair” darbiniekiem Bovē lidostā, jo viņi atteikušies atzīt viņa Francijas uzturēšanās 
atļauju (carte de séjour) par likumīgu personu apliecinošu dokumentu, kā rezultātā viņš 
nokavējis savu lidojumu uz Venēciju. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka viņam nekad nav 
bijušas problēmas ar aviokompānijām, kuru pakalpojumus viņš parasti izmantojis („Air 
France” un „Meridiana”), tādēļ viņš apšauba „Ryanair” pasažieru politikas likumību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 16. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs, Itālijas valstspiederīgais, kas 40 gadus dzīvo Francijā sūdzas, ka 
Bovē lidostā „Ryanair” zemes personāls neatzina viņa Francijas uzturēšanās atļauju, ko viņš 
uzrādīja kā pieņemamu identifikācijas dokumentu. Tā kā lūgumraksta iesniedzējs nokavēja 
lidojumu uz Venēciju, viņš sūdzas par „Ryanair” pasažieru politiku, jo citas aviokompānijas 
(„Air France” un „Meridiana”) pieņēma viņa uzturēšanās atļauju kā identifikācijas 
dokumentu. 

EK līguma 18. pantā noteikts, ka ikvienam Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties 
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un pastāvīgi uzturēties dalībvalstu teritorijā, ievērojot šajā līgumā noteiktos ierobežojumus un 
nosacījumus, kā arī tā īstenošanai paredzētos pasākumus. Attiecīgie ierobežojumi un 
nosacījumi ir atrodami Direktīvā 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu 
tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā.

Direktīvas 5. panta 1. punkts paredz, ka ES pilsoņiem, kam ir derīga personas apliecība vai 
pase, ir tiesības ieceļot dalībvalstī. Saskaņā ar direktīvas 5. panta 4. punktu, ja ES pilsonim 
nav derīgas personas apliecības vai pases, attiecīgā dalībvalsts pirms šo personu nosūtīšanas 
atpakaļ sniedz tām visas pienācīgās iespējas iegūt vajadzīgos dokumentus vai nogādāt tām šos 
dokumentus, vai citādi apstiprināt vai pierādīt, ka tām ir brīvas pārvietošanās un uzturēšanās 
tiesības.

Iepriekš minētie noteikumi tiek piemēroti dalībvalstīm un neskar aviokompāniju tiesības 
izstrādāt noteikumus par pieņemamajiem ceļošanas dokumentiem. Aviokompānijām ir 
tiesības veikt identitātes pārbaudes komerciāliem mērķiem drošības vai identifikācijas 
nolūkos. Ja ES pilsoņus pārbauda šādā veidā, viņiem ir tiesības pierādīt savu identitāti, 
uzrādot vai nu derīgu personas apliecību vai pasi. „Ryanair” darbinieku atteikums nav 
pretrunā ar direktīvas vispārējiem noteikumiem, ka ES pilsoņiem ir jābūt derīgai personas 
apliecībai vai pasei, lai ieceļotu citā dalībvalstī.”


