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Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 370/2000, внесена от Özkan Nissen, с германско, турско и албанско 
гражданство, относно проблеми при пътуване в различни държави-членки, 
по-специално Обединеното кралство, по съображения за сигурност-REV-

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, чиято съпруга е с германско гражданство, е с тройно
гражданство (германско, турско и албанско) и фигурира с различна самоличност във 
всяка от трите страни. Освен това той фигурира с имена от различен произход в 
неговия германски паспорт, издаден в Австрия - факт, който му е създал проблеми при 
пътуване до определени държави-членки през 70-те и 80-години на миналия век. Освен 
в случая с Дания, откъдето е депортиран през 1981 г., органите от съответните страни 
са го посъветвали да пътува с турски паспорт и придружаваща виза, което е разрешило 
проблема. Сега вносителят изразява недоволство от факта, че не може да пътува до 
Обединеното кралство нито с германския си паспорт, нито с виза, на каквато той няма 
право, тъй като не изпълнява необходимите условия. Например, той не разполага с 
разрешително за пребиваване, тъй като е с германско гражданство. Той също така 
възразява срещу таксата за издаване на виза, която според него е прекалено висока.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 октомври 2000 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 2 февруари 2001 г.

Вносителят на петицията, който живее в Германия и е сключил граждански брак с 
германска гражданка, е с тройно гражданство (германско, турско и албанско). В 
резултат от различия в националните закони по отношение на имената, в документите 
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за пътуване на вносителя на петицията той е фигурира с различна самоличност (Ali 
Özkan Nissen в германския паспорт, Ali Özkan Kayaturk в турския паспорт). В няколко 
случая тези различия са довели до затруднения за вносителя на петицията по време на 
пътуване по отношение както на органите за граничния контрол, така и на 
авиокомпании. Вносителят на петицията посочва, че няколко държави-членки са 
посъветвали да използва турския си паспорт, за да избегне проблеми. 

Затруднения по отношение на Обединеното кралство
- През 1990 г., след започването на войната в Персийския залива, вносителят на 
петицията е искал да пътува до Обединеното кралство. Като се имат предвид 
обстоятелствата в този момент (заплахи от терористи, използващи европейски 
паспорти), очевидно вносителят на петицията е бил съветван да използва турския си 
паспорт. Вносителят на петицията е кандидатствал за виза и е получил такава въз 
основа на турския си паспорт. 
- През 1997 г. вносителят е пътувал до Обединеното кралство с кратко предизвестие. 
Тъй като не е имал достатъчно време да кандидатства за виза, вносителят се е опитал да 
осъществи пътуването с германските си документи (паспорт и лична карта). На 
летището в Хамбург от авиокомпания „Бритиш еъруейс“ (British Airways) са се 
свързали с имиграционните служби в Лондон по телефона и след това не са му 
позволили да се качи в самолета. Изглежда, че предишното пътуване с виза (с 
използване на турския паспорт) е било основанието да не го допуснат в самолета.
- През октомври 1999 г. вносителят на петицията е кандидатствал за виза пред 
британските органи с цел транзитен престой преди полет до Филипините, планиран за 
февруари 2000 г. Твърди се, че компетентните органи са изискали няколко документа 
(разрешение за пребиваване в Германия, удостоверение от работодателя или 
регистрация в официалния регистър на занаятчиите, доказателство за налични 
финансови средства и покана за пътуване до Обединеното кралство) и са поискали 
високи такси за визата. Вносителят на петицията не е могъл да представи някои от 
изисканите документи (например разрешително за престой, тъй като е германски 
гражданин), и очевидно не е получил виза. В деня на заминаването от „Бритиш 
еъруейс“ са отказали да го допуснат в самолета. Впоследствие е намерено решение на 
проблема и вносителят е бил допуснат в самолета благодарение на намесата на 
германската гранична полиция и телефонна връзка с британските имиграционни 
служби.

Затруднения по отношение на Германия
Изглежда, че вносителят на петицията е срещнал затруднения в няколко случая при 
завръщането си в Германия. По негово искане неговата самоличност е била вписана (до 
май 1998 г.) в полицейско досие с цел, което е парадоксално, той да избегне проблеми 
при влизане на територията на Германия в резултат от някои особености, свързани с 
неговото име и документи за пътуване. Освен това службите в гр. Ноймюнстер 
(Neumünster) са го снабдили през май 1997 г .  с документ, който да представя на 
гранична полиция и авиокомпаниите, когато влиза на територията на Германия. 
Документът описва особеното положение на вносителя на петицията по отношение на 
гражданство и име.

Забележки, свързани с правото на Общността:
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Според досието не съществува съмнение, че вносителят на петицията има германско 
гражданство, наред с другите. В това си качество той е гражданин на Съюза и може да 
се ползва от всички права, които следват от това. По-специално той има правото да 
пътува свободно и да пребивава навсякъде на територията на държавите-членки (вж. 
член 18 от Договора за създаване на Европейската общност).
Фактът, че той има едно или повече други гражданства следва по никакъв начин да не 
го лишава от правата му като гражданин на Съюза, нито да прави по-трудно 
упражняването на тези права (вж. решение на Съда на Европейските общности по дело 
C-369/90, Micheletti).

Действията на британските органи по отношение на вносителя на петицията 
следователно изглеждат проблематични от гледна точка на общностното право. 
Въпреки че те са били добре информирани от десет години, че вносителят на петицията 
има и германско гражданство, тези органи продължават да го третират като гражданин 
на Турция, който е член на семейството на гражданин на Съюза. Това отношение, което 
противоречи на общностното право, граничи с абсурда. В писмо от 6 юни 1991 г. 
британското консулство в Дюселдорф се свърза с вносителя на петицията във връзка с 
неговото заявление за издаване на виза, която да придружава турския му паспорт, и 
посочва, че визата ще бъда безплатна, той като той е гражданин на държава-членка.

Съгласно общностното право британските органи са задължени да считат вносителя на 
петицията за гражданин на Съюза. Те носят отговорността да предприемат 
необходимите мерки, както по отношение на даването на инструкции на компетентните 
служби (консулства, служби за граничен контрол), така и за информиране на 
авиокомпаниите, така че вносителят на петицията да упражнява правото си да бъде 
допуснат на британска територия при представяне на само на карта за самоличност или 
на германски паспорт, без да е необходимо да преминава първо през процедура за 
получаване на виза.

Службите на Комисията ще обърнат внимание на британските органи във връзка със 
случая на вносителя на петицията и ще им напомнят задълженията им, произтичащи от 
общностното право.

Действията на германските органи (регистриране на полицейското досие, специални 
документи) може да са мотивирани от съображението да се спестят затруднения на 
вносителя на петицията, но независимо от това са донякъде смущаващи от гледна точка 
на общностното право. Струва си да се зададе въпросът дали изискванията на 
общностното право (представяне само на карта за самоличност или на паспорт при 
пресичане на граници) се зачитат в случай като този с вносителя на петицията, в който 
самият факт, че той има и други имена освен тези, които фигурират в германския 
паспорт, както и други гражданства освен германското, води до практика, която прави 
германския паспорт недостатъчен сам по себе си, за да се пресекат границите на 
Германия, и налага допълнителни мерки, които, освен това, трудно могат да бъдат 
възприети като съвместими с духа на гражданството на Съюза. 

Въпреки това изглежда, че вносителят на петицията не е срещнал други затруднения на 
германските граници с германския паспорт. Той не споменава изобщо проблеми, които 
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може да са възникнали след 16 май 1998 г., деня, в който е изтекла неговата 
регистрация в полицейското досие. 

Поради това службите на Комисията считат, че не е необходимо да се обръща 
внимание на германските органи във връзка със случая на вносителя на петицията.

Независимо от това службите на Комисията не изключват възможността самият 
вносител на петицията, в някои случаи, да е допринесъл неволно за затрудненията, 
които е срещнал. Действително, при използването на различни паспорти през различни 
етапи от едно и също пътуване е вероятно, в зависимост от имената, посочени върху 
самолетния билет или върху хотелската резервация, да предизвикат известно объркване 
от страна на службите за граничен контрол или авиокомпаниите и да провокират 
допълнителна проверка.

4. Отговор на Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Вносителят на петицията, който има германско и турско гражданство и пребивава в 
Германия, изразява недоволство от затрудненията, с които се е сблъскал при опита да 
се качи на полет до Обединеното кралство. Проблемите са в резултат от факта, че 
името на вносителя на петицията е различно в германския и в турския му паспорт. Това 
не е изглежда да е незаконно. Когато купува билет, той използва името си от турския 
паспорт. Когато се опитва да се качи на самолет, той използва германския си паспорт, 
но служителите на авиокомпанията отказват да го пуснат в самолета с германския 
паспорт, тъй като името не е същото като това, което фигурира в списъка с пътниците.

Член 21, параграф първи от Договора за функционирането на Европейския съюз 
постановява, че всеки гражданин на Съюза има право на свободно движение и 
пребиваване в рамките на територията на държавите-членки при спазване на 
ограниченията и условията, предвидени в Договорите, и на мерките, приети за тяхното 
осъществяване. Съответните ограничения и условия се намират в Директива 
2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членовете на техните 
семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки. 

Член 5, параграф първи от директивата постановява, че държавите-членки дават на 
гражданите на Съюза разрешение да влизат на тяхна територия с валидна карта за 
самоличност или паспорт. Съгласно директивата гражданите на ЕС могат да се движат 
в рамките на Европейския съюз без визи. Турските граждани, от друга страна, по 
принцип се нуждаят от входна виза. Лицата с двойно гражданство (турско и на ЕС) 
могат да разчитат на своето гражданство на ЕС, за да са в състояние да пътуват без 
визи.

За да спази тези разпоредби на Директива 2004/38/EО, Обединеното кралство въведе 
Правилника за имиграцията (Европейско икономическо пространство) 2006.  
Гореспоменатите изисквания на законодателството на ЕС са транспонирани правилно в 
законодателството на Обединеното кралство.

Във връзка с проблема на вносителя на петицията, органите на Обединеното кралство 
потвърдиха, че няма да изискват от него да разполага с входна виза, при условие че 
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представи германския си паспорт на границата. Изглежда, че проблемът се състои във 
факта, че той използва своето „турско“ име, за да купи билет, а след това „германското“ 
име, за да се качи на самолета. 

Гореспоменатите правила от директивата са насочени към държавите-членки и не 
засягат правото на авиокомпаниите да определят свои собствени правила за 
установяване на самоличността на пътниците. Авиокомпаниите имат право да 
извършват проверки на самоличността в търговска рамка за целите на сигурността или
на идентификацията. В законодателството на ЕС няма разпоредба, която би могла да 
задължи авиокомпаниите да позволят качването в самолета на пътник, използващ две 
различни имена - едно на неговия билет и второ в неговия документ за пътуване. 
Вследствие на това, като отказва на вносителя на петицията да се качи в самолета, 
авиокомпанията не е действала в нарушение на законодателството на ЕС.

Следва да се подчертае, че за да се избегнат подобни ситуации в бъдеще, най-лесното 
решение за вносителя на петицията би било да използва своето „германско“ име, когато 
купува самолетни билети.


