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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0640/2008, którą złożył Giovanni Caruso (Włochy) w sprawie 
odmowy uznania przez Ryanair jego francuskiej „carte de séjour” za legalne 
potwierdzenie tożsamości

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który od 40 lat mieszka we Francji, sprzeciwia się wobec faktu, że 
personel Ryanair na lotnisku Beauvais odmówił uznania jego francuskiej „carte de séjour” 
jako legalnego dokumentu tożsamości, co spowodowało, że nie zdążył na lot do Wenecji.
Składający petycję informuje, że nigdy nie miał problemów z liniami lotniczymi, z których 
zazwyczaj korzysta (Air France i Meridiana) i w związku z tym kwestionuje legalność 
polityki Ryanair dotyczącej pasażerów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 października 2008 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Składający petycję, obywatel Włoch mieszkający we Francji od 40 lat, skarży się, że na 
lotnisku Beauvais personel naziemny linii lotniczych Ryanair nie uznał jego francuskiej karty 
pobytowej, którą okazał on jako dopuszczalny dokument tożsamości. W rezultacie spóźnił się
on na lot do Wenecji. Składający petycję sprzeciwia się polityce linii Ryanair wobec 
pasażerów, twierdząc że inne linie lotnicze (Air France i Meridiana) akceptowały wcześniej 
jego kartę pobytową jako dokument tożsamości. 
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Artykuł 18 traktatu WE stanowi, że każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego 
przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich, z zastrzeżeniem 
ograniczeń i warunków ustanowionych w traktacie i w środkach przyjętych w celu jego 
wykonania. Stosowne ograniczenia i warunki określa dyrektywa 2004/38/WE w sprawie 
prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na 
terytorium państw członkowskich. 

Artykuł 5 ust. 1 tej dyrektywy stanowi, że obywatele UE mają prawo wjazdu na terytorium 
danego państwa członkowskiego z ważnym dokumentem tożsamości lub paszportem. 
Zgodnie z art. 5 ust. 4 przedmiotowej dyrektywy jeżeli obywatel UE nie posiada ważnego 
dokumentu tożsamości lub paszportu, dane państwo członkowskie, przed odesłaniem go 
z powrotem, zapewnia mu wszelkie racjonalne możliwości uzyskania niezbędnych 
dokumentów lub przekazania ich, albo potwierdzenia lub udowodnienia w inny sposób, że 
jest objęty prawem swobodnego przemieszczania się i pobytu.

Powyższe zasady są skierowane do państw członkowskich i nie naruszają prawa linii 
lotniczych do ustanawiania zasad odnoszących się do akceptowalnych dokumentów podróży. 
Linie lotnicze mają prawo do przeprowadzania kontroli tożsamości w ramach działalności 
komercyjnej dla celów bezpieczeństwa lub identyfikacji. Obywatele UE poddawani tego 
rodzaju kontrolom mają prawo do potwierdzenia swojej tożsamości przez okazanie ważnego 
dokumentu tożsamości lub paszportu. Odmowa uznania karty pobytowej przez personel 
Ryanair nie jest sprzeczna z ogólną zasadą określoną przez przedmiotową dyrektywę, zgodnie 
z którą obywatele UE muszą posiadać ważny dokument tożsamości lub paszport, aby wjechać 
na terytorium innego państwa członkowskiego. 


