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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 370/2000 złożonej przez Özkana Nissena (Niemcy, Turcja, Albania)
w sprawie problemów w podróżowaniu do różnych państw członkowskich, 
zwłaszcza Wielkiej Brytanii, ze względów bezpieczeństwa -REV-

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest mężem obywatelki Niemiec, posiada potrójne obywatelstwo 
(niemieckie, tureckie i albańskie) i figuruje jako osoba o różnej tożsamości w każdym z tych 
krajów. Poza tym w jego niemieckim paszporcie wydanym w Austrii widnieją imiona 
różnego pochodzenia, co przysporzyło mu kłopotów w podróżowaniu do niektórych państw 
członkowskich w latach 70. i 80. Władze tych państw, poza Danią, z której autora petycji 
deportowano w 1981 r., doradzały mu, by podczas podróży używał tureckiego paszportu wraz
z wizą, co rozwiązało problem. Autor petycji skarży się teraz, że nie może podróżować do 
Wielkiej Brytanii ani na podstawie niemieckiego paszportu, ani wizy, której nie może 
uzyskać, gdyż nie spełnia koniecznych wymogów. Nie posiada on np. prawa do pobytu, 
ponieważ jest obywatelem Niemiec. Sprzeciwia się również zbyt wysokiej, w jego 
mniemaniu, opłacie za wydanie wizy.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 4 października 2000 r. Zwrócono się do Komisji
o przekazanie informacji na mocy art. 175 ust. 3.

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 2 lutego 2001 r.: 

Autor petycji, który mieszka w Niemczech i jest mężem obywatelki Niemiec, posiada 
potrójne obywatelstwo (niemieckie, tureckie i albańskie). W wyniku różnic w przepisach 
krajowych dotyczących imion/nazwisk w dokumentach podróżnych figuruje on jako osoba
o różnej tożsamości (Ali Özkan Nissen w paszporcie niemieckim i Ali Özkan Kayaturk
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w paszporcie tureckim). Kilkakrotnie różnice te przysporzyły autorowi petycji trudności 
podczas podróży zarówno w kontaktach ze służbami granicznymi, jak i liniami lotniczymi. 
Zwraca on uwagę, że w kilku państwach członkowskich doradzano mu korzystanie
z tureckiego paszportu w celu uniknięcia problemów. 

Utrudnienia związane z podróżami do Wielkiej Brytanii
1. Po wybuchu wojny w Zatoce Perskiej w 1990 r. autor petycji chciał wyjechać do Wielkiej 
Brytanii.  Ze względu na ówczesną sytuację (zagrożenia ze strony terrorystów posługujących 
się europejskimi paszportami) najwyraźniej doradzono mu, aby korzystał z paszportu 
tureckiego. Składający petycję wystąpił o wizę na podstawie tureckiego paszportu i ją 
otrzymał. 
2. W 1997 r. autor petycji musiał nagle odbyć podróż do Wielkiej Brytanii.  Nie mając 
wystarczająco dużo czasu, by wystąpić o wizę, postanowił udać się w podróż z niemieckimi 
dokumentami (paszport i dokument tożsamości). Na lotnisku w Hamburgu linie lotnicze 
British Airways skontaktowały się telefonicznie ze służbami imigracyjnymi w Londynie i 
w konsekwencji autor petycji nie został wpuszczony na pokład. Wydaje się, że wcześniejsza 
podróż z wizą otrzymaną na podstawie tureckiego paszportu była podstawą do 
niewpuszczenia go na pokład samolotu.
3. W październiku 1999 r. składający petycję wystąpił do władz brytyjskich o wizę potrzebną 
na okres tranzytu przed lotem na Filipiny zaplanowanym na luty 2000 r. Właściwe organy 
zażądały ponoć kilku dokumentów (zezwolenia na pobyt w Niemczech, oświadczenia 
pracodawcy lub wpisu do oficjalnego rejestru rzemieślników, potwierdzenia źródła dochodu 
oraz zaproszenia do Wielkiej Brytanii) i obciążyły autora petycji wysoką opłatą za wizę. 
Składający petycję nie zdołał dostarczyć niektórych wymaganych dokumentów (np. 
zezwolenia na pobyt, ponieważ jest obywatelem Niemiec) i nie uzyskał wizy. W dniu 
wyjazdu, początkowo linie British Airways odmówiły wpuszczenia go na pokład samolotu. 
Później sytuację rozwiązano i pozwolono autorowi petycji na wejście na pokład po 
interwencji niemieckiej straży granicznej i telefonicznym kontakcie z brytyjskimi służbami 
imigracyjnymi.

Utrudnienia związane z podróżami do Niemiec
Wygląda na to, że autor petycji napotkał kilkakrotnie trudności podczas powrotu do Niemiec. 
Na wniosek autora petycji jego nazwisko znalazło się w kartotece policyjnej (do maja 1998 
r.), paradoksalnie aby oszczędzić mu problemów podczas powrotu do Niemiec wynikających
z wyjątkowej sytuacji dotyczącej jego nazwiska i dokumentów podróżnych.  Ponadto władze 
miasta Neumünster wydały mu w maju 1997 r. dokument, który miał on przedstawiać straży 
granicznej i liniom lotniczym podczas powrotu do Niemiec. W dokumencie tym wyjaśniono 
szczególną sytuację dotyczącą narodowości i nazwiska autora petycji.

Uwagi dotyczące prawa wspólnotowego

Dokumenty nie pozostawiają wątpliwości, że autor petycji posiada m.in. niemieckie 
obywatelstwo. W związku z tym, jako obywatelowi Unii przysługują mu wszystkie związane
z tym prawa. Mianowicie ma on prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu
w dowolnym miejscu na terytorium państw członkowskich (por. art. 18 TWE).
Fakt posiadania innego obywatelstwa lub obywatelstwa kilku krajów nie powinien go
w żadnym wypadku pozbawiać praw obywatela Unii, ani też utrudniać egzekwowania tych 
praw (por. orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-369/90, Micheletti).
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Działania władz brytyjskich wobec składającego petycję wydają się zatem problematyczne
z punktu widzenia prawa Wspólnoty. Mimo iż władze brytyjskie mają od 10 lat świadomość, 
że posiada on niemieckie obywatelstwo, nadal traktują go jak obywatela Turcji, który jest 
członkiem rodziny obywatela Unii. Postawa ta, sprzeczna z prawem Wspólnoty, graniczy
z absurdem, ponieważ w piśmie z dnia 6 czerwca 1991 r. konsulat brytyjski poinformował 
autora petycji w nawiązaniu do jego wniosku o wydanie wizy na podstawie tureckiego 
paszportu, że wizę tę otrzyma on bezpłatnie, jako że jest obywatelem państwa 
członkowskiego.

Zgodnie z prawem Wspólnoty władze brytyjskie są zobowiązane do uznania autora petycji za 
obywatela Unii. Do ich kompetencji należy podjęcie odpowiednich środków, takich jak 
poinstruowanie właściwych organów (konsulatów, straży granicznej) oraz powiadomienie 
linii lotniczych, że autor petycji może korzystać z prawa wjazdu na terytorium Wielkiej 
Brytanii po przedstawieniu jedynie dokumentu tożsamości lub niemieckiego paszportu i bez 
uprzedniej konieczności przechodzenia procedur w celu uzyskania wizy. 

Służby Komisji zwrócą uwagę władz brytyjskich na sprawę autora petycji i przypomną im
o spoczywających na nich obowiązkach wynikających z prawa wspólnotowego. 

Działania władz niemieckich (wpisanie nazwiska do kartoteki policyjnej, dokumenty ad hoc) 
mogły być podyktowane troską o zaoszczędzenie autorowi petycji kłopotów, są jednak nieco 
niezrozumiałe z punktu widzenia prawa Wspólnoty. Warto zadać sobie pytanie, czy wymogi 
prawa Wspólnoty (dotyczące przekraczania granicy na podstawie wyłącznie dokumentu 
tożsamości lub paszportu) są przestrzegane w przypadkach takich jak sprawa autora petycji, 
gdzie prosty fakt posiadania innych imion/nazwisk niż te umieszczone w paszporcie 
niemieckim lub innego obywatelstwa poza niemieckim prowadzi do praktyk, które sprawiają, 
że sam paszport niemiecki jest dokumentem niewystarczającym do przekraczania granic 
Niemiec i powoduje podejmowanie dodatkowych środków, które trudno uznać za zgodne
z duchem obywatelstwa Unii. 

Wydaje się jednak, że autor petycji nie napotkał więcej trudności na niemieckich granicach, 
kiedy przedstawiał niemiecki paszport. Nie informuje on przynajmniej o żadnych 
problemach, które mogłyby mieć miejsce po 16 maja 1998 r., tj. po dacie wygaśnięcia wpisu 
do kartoteki policyjnej. 

Służby Komisji uważają w związku z tym, że nie jest konieczne zwracanie się do władz 
niemieckich w sprawie autora petycji.

Służby Komisji nie wykluczają jednak, że składający petycję mógł sam przyczynić się
w kilku przypadkach w sposób niezamierzony do utrudnień, jakie napotkał. Posługiwanie się 
różnymi paszportami na różnych odcinkach tej samej podróży, w zależności od nazwisk, 
które figurują na bilecie lotniczym lub w rezerwacji hotelowej, prawdopodobnie spowoduje 
pewne niejasności w oczach służb straży granicznej lub linii lotniczych i da powód do 
dokładniejszego sprawdzenia podróżnego.

4. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 2 września 2010 r.
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Składający petycję, obywatel Niemiec i Turcji mieszkający w Niemczech, skarży się na 
utrudnienia, jakie napotkał podczas odprawy na samolot do Wielkiej Brytanii. Problemy 
wynikają z faktu, że nazwisko autora petycji w paszporcie niemieckim różni się od nazwiska
w paszporcie tureckim. Wydaje się, że nie jest to niezgodne z prawem. Kiedy autor petycji 
kupuje bilet, używa nazwiska podanego w paszporcie tureckim. Podczas odprawy korzysta
z niemieckiego paszportu, ale personel linii lotniczych odmawia wpuszczenia go na pokład na 
podstawie tego paszportu, ponieważ podane w nim nazwisko nie zgadza się z nazwiskiem 
umieszczonym na liście pasażerów.

Art. 21 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że każdy obywatel Unii 
ma prawo do swobodnego poruszania się oraz do pobytu na terytorium państw członkowskich 
podlegające ograniczeniom oraz warunkom określonym w traktatach oraz środkom podjętym
w celu ich wykonania. Odnośne ograniczenia i warunki zawarte są w dyrektywie 2004/38/WE 
dotyczącej prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się
i pobytu na terytorium państw członkowskich. 

Art. 5 ust. 1 dyrektywy stanowi, że państwa członkowskie przyznają obywatelom Unii prawo 
wjazdu na ich terytorium z ważnym dokumentem tożsamości lub paszportem. Na mocy 
dyrektywy obywatele UE mogą przemieszczać się w Unii Europejskiej bez wizy. Z kolei 
obywatele Turcji potrzebują z zasady wizy wjazdowej. Obywatele posiadający obywatelstwo 
państwa członkowskiego UE i Turcji mogą podróżować swobodnie z uwagi na obywatelstwo 
kraju UE.

W celu zastosowania się do przepisów dyrektywy 2004/38/WE Wielka Brytania wprowadziła
w 2006 r. przepisy w sprawie imigracji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ww. 
wymogi prawa UE zostały poprawnie przeniesione do prawa brytyjskiego.

W odniesieniu do problemu autora petycji władze Wielkiej Brytanii potwierdziły, że nie będą 
wymagały od autora petycji wizy wjazdowej, pod warunkiem że okaże on na granicy 
niemiecki paszport. Wydaje się, że problem polega na tym, że składający petycję używa 
swojego „tureckiego” nazwiska do zakupu biletu a potem „niemieckiego” nazwiska podczas 
odprawy. 

Przytoczone powyżej przepisy dyrektywy odnoszą się do państw członkowskich i nie 
ograniczają prawa linii lotniczych do określania własnych zasad dotyczących ustalania 
tożsamości pasażerów.  Linie lotnicze są uprawnione na podstawie warunków umowy do 
przeprowadzania kontroli tożsamości na potrzeby bezpieczeństwa lub identyfikacji. Nie 
istnieje przepis UE, który nakazywałby liniom lotniczym przyjęcie na pokład pasażera 
posługującego się dwoma różnymi nazwiskami – jednym na bilecie a innym w dokumencie 
tożsamości. W związku z tym, odmawiając autorowi petycji wstępu na pokład, linie lotnicze 
nie naruszyły prawa UE. Należy podkreślić, że najprostszym rozwiązaniem w celu uniknięcia 
takich sytuacji w przyszłości byłoby używanie przez autora petycji „niemieckiego” nazwiska 
podczas zakupu biletów lotniczych.


