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Ref.: Petiția nr. 370/2000, adresată de Özkan Nissen, de cetățenie germană, turcă 
și albaneză, privind problemele aferente călătoriei în mai multe state 
membre, în special în Regatul Unit, din motive de securitate -REV-

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care este căsătorit cu o persoană de cetățenie germană, deține trei cetățenii 
(germană, turcă și albaneză) și este identificat cu nume diferite în fiecare din aceste țări. În 
plus, este identificat cu nume de origine diferită pe pașaportul său german eliberat în Austria, 
fapt ce i-a creat probleme legate de călătoria în anumite state membre în anii '70 și '80. Cu 
excepția Danemarcei, din care a fost deportat în 1981, autoritățile țărilor în cauză l-au sfătuit 
să călătorească cu un pașaport turc și o viză aferentă, ceea ce a rezolvat problema. Petiționarul 
reclamă acum faptul că nu poate călători în Regatul Unit nici cu pașaportul german, nici cu o 
viză, pentru care nu este eligibil întrucât nu îndeplinește condițiile necesare. De exemplu, nu 
deține un permis de ședere, având cetățenie germană. El mai reclamă, de asemenea, taxa 
excesiv de mare, în opinia sa, pentru eliberarea unei vize.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 4 octombrie 2000, s-au solicitat informații din partea Comisiei, în 
conformitate cu articolul 175 alineatul (3) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 februarie 2001 

Petiționarul, care trăiește în Germania și este căsătorit cu o persoană de cetățenie germană, 
deține trei cetățenii (germană, turcă și albaneză). Ca urmare a diferențelor existente în 
legislațiile naționale cu privire la nume, în documentele sale de călătorie petiționarul este 
identificat cu nume diferite (Ali Özkan Nissen pe pașaportul german, Ali Özkan Kayaturk pe 
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pașaportul turc). Cu mai multe ocazii, aceste discrepanțe i-au creat dificultăți petiționarului în 
timpul călătoriei, atât în raport cu autoritățile de control la frontieră, cât și cu companiile 
aeriene. Petiționarul precizează că mai multe state l-au sfătuit să folosească pașaportul turc 
pentru a nu avea probleme. 

Dificultăți în Regatul Unit:
- în 1990, după izbucnirea războiului din Golf, petiționarul a dorit să călătorească în Regatul 
Unit. Având în vedere contextul de atunci (amenințări din partea unor teroriști cu pașapoarte 
europene), se pare că petiționarul a fost sfătuit să folosească pașaportul turc. Petiționarul a 
solicitat și a obținut o viză pe baza pașaportului său turc. 
- În 1997, petiționarul a fost nevoit să călătorească în Regatul Unit în termen scurt. Neavând 
suficient timp să solicite o viză, petiționarul a încercat să facă călătoria cu documentele sale 
germane (pașaport și carte de identitate). La aeroportul din Hamburg, compania aeriană 
British Airways a contactat serviciile de imigrare din Londra prin telefon și, ulterior, i-a 
refuzat îmbarcarea. Se pare că motivul pentru care i s-a refuzat îmbarcarea a fost călătoria sa 
precedentă pe baza unei vize (și a pașaportului turc).
- În octombrie 1999, petiționarul a solicitat o viză din partea autorităților britanice, în vederea 
unei perioade de tranzit înainte de un zbor către Filipine planificat pentru februarie 2000. El 
afirmă că autoritățile competente i-au solicitat mai multe documente (permisul de ședere 
german, declarație din partea angajatorului sau înregistrare în registrul oficial al 
meșteșugarilor, dovada unor fonduri și o invitație în Regatul Unit) și i-au perceput o taxă în 
schimbul vizei. Petiționarul nu a putut prezenta unele dintre documentele solicitate (de 
exemplu, permisul de ședere, fiind cetățean german) și se pare că nu a obținut viza. În ziua 
plecării, inițial British Airways i-a refuzat îmbarcarea. Situația a fost rezolvată ulterior și 
petiționarul a fost lăsat la bord datorită intervenției poliției de frontieră germane și convorbirii 
telefonice cu serviciile britanice de imigrare.

Dificultăți în Germania:
Se pare că petiționarul a întâmpinat dificultăți de mai multe ori la întoarcerea sa în Germania. 
La cererea sa, identitatea sa a fost înscrisă (până în mai 1998) într-un fișier al poliției pentru 
ca, în mod paradoxal, acest lucru să îl ajute să evite problemele legate de situația particulară a 
numelui său și a documentelor sale de călătorie la trecerea frontierei în Germania. În plus, 
serviciile municipalității Neumünster i-au eliberat un document în mai 1997 pe care să îl 
prezinte poliției de frontieră și companiilor aeriene la trecerea frontierei în Germania. Acest 
document descria situația particulară a petiționarului în ceea privește cetățenia și numele.

Observații legate de legislația comunitară:

Potrivit dosarului, nu există niciun dubiu că petiționarul deține cetățenia germană, printre 
altele. Ca atare, este cetățean al Uniunii și se poate bucura de toate drepturile care decurg din 
această situație. În special, are dreptul de a circula liber și a se stabili oriunde pe teritoriul 
statelor membre (potrivit articolului 18 din Tratatul privind Comunitatea Europeană).
Faptul că mai deține una sau mai multe alte cetățenii nu ar trebui în niciun caz să îl priveze de 
drepturile sale în calitate de cetățean al Uniunii, și nici să îi îngreuneze exercitarea acestor 
drepturi (în conformitate cu hotărârea Curții de Justiție în cazul C-369/90, Micheletti).

De aceea, măsurile autorităților britanice la adresa petiționarului par să fie problematice din 
perspectiva legislației comunitare. Cu toate că au fost perfect conștiente, timp de zece ani, că 
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petiționarul deține și cetățenia germană, aceste autorități continuă să îl trateze ca pe un 
cetățean turc care este membru al familiei unui cetățean al Uniunii. Această atitudine, care 
contravine legislației comunitare, frizează absurdul:  într-o scrisoare din 6 iunie 1991, 
Consulatul britanic din Düsseldorf i-a scris petiționarului în legătură cu cererea acestuia de 
viză pe care urma să o prezinte împreună cu pașaportul turc, precizând că viza îi va fi 
eliberată gratuit întrucât este cetățean al unui stat membru al UE.

Potrivit legislației comunitare, autoritățile britanice sunt obligate să îl considere pe petiționar 
cetățean al Uniunii. Ține de responsabilitatea lor să adopte măsurile corespunzătoare, atât în 
ceea privește instruirea serviciilor competente (consulate, servicii de control la frontieră), cât 
și informarea companiilor aeriene, astfel încât petiționarul să se poată bucura de dreptul său 
de a fi admis pe teritoriul britanic numai în urma prezentării unei cărți de identitate sau a unui 
pașaport german, fără a fi nevoit în prealabil să se supună procedurilor de obținere a vizei.

Serviciile Comisiei vor atrage atenția autorităților britanice asupra cazului petiționarului, 
reamintindu-le acestora de obligațiile care le revin în virtutea legislației comunitare.

Acțiunile autorităților germane (înscrierea în fișierul poliției, documentele ad hoc) pot fi 
motivate prin grija de a-l scuti pe petiționar de dificultăți, dar sunt totuși oarecum șocante din 
perspectiva legislației comunitare. Merită să ne întrebăm dacă cerințele legislației comunitare 
(de a prezenta numai o carte de identitate sau un pașaport pentru a traversa frontierele interne 
ale Uniunii) sunt respectate într-un caz precum cel al petiționarului în care simplul fapt de a 
avea alte nume în afara celor care apar pe pașaportul german și alte cetățenii în afara 
cetățeniei germane determină o atitudine care face pașaportul german insuficient în sine 
pentru a trece frontierele Germaniei și impune măsuri suplimentare care, în plus, nu par deloc 
compatibile cu spiritul cetățeniei Uniunii. 

În orice caz, se pare că petiționarul nu a mai întâmpinat alte dificultăți la frontiera germană cu 
pașaportul său german. Oricum, el nu mai menționează vreo problemă ce ar fi putut apărea 
după 16 mai 1998, data la care înscrierea sa în fișierul poliției a expirat. 

Prin urmare, serviciile Comisiei nu consideră necesar să atragă atenția autorităților germane în 
legătură cu cazul petiționarului.

Cu toate acestea, serviciile Comisiei nu exclud posibilitatea ca petiționarul să fi contribuit el 
însuși, în anumite situații, în mod involuntar, la dificultățile cu care s-a confruntat. Într-
adevăr, prezentarea unor pașapoarte diferite pe durata unor porțiuni diferite ale aceleași 
călătorii, este probabil, în urma confruntării numelor care apar pe biletul de avion sau pe 
rezervarea de la hotel, să provoace o anumită doză de confuzie din partea serviciilor de 
control la frontieră sau a companiilor aeriene și să determine verificări suplimentare.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Petiționarul, având cetățenie germană și turcă și rezidență în Germania, reclamă dificultățile 
pe care le-a întâmpinat atunci când a încercat să se îmbarce într-un avion spre Regatul Unit. 
Problemele se datorează faptului că numele petiționarului este diferit pe pașaportul german 
față de pașaportul turc. Acest lucru nu pare să fie ilegal. Când și-a cumpărat biletul, s-a folosit 
de numele său de pe pașaportul turc. Când a încercat să se îmbarce la bordul unui avion, s-a 
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folosit de pașaportul său german dar personalul companiei aeriene i-a refuzat îmbarcarea pe 
baza pașaportului german întrucât numele era diferit față de cel din lista de pasageri.

Articolul 21 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene stipulează că 
orice cetățean al Uniunii are dreptul de liberă circulație și de ședere pe teritoriul statelor 
membre, sub rezerva limitărilor și a condițiilor prevăzute de tratate și de dispozițiile adoptate 
în vederea aplicării acestora. Restricțiile și condițiile în cauză sunt stipulate în cadrul 
Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor 
membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora. 

Articolul 5 alineatul (1) din directivă stipulează că statele membre permit intrarea pe teritoriul 
lor a cetățenilor Uniunii care dețin cărți de identitate valabile sau pașapoarte valabile. Potrivit 
Directivei, cetățenii UE pot circula în interiorul Uniunii Europene fără nicio viză. Cetățenii 
turci, pe de altă parte, în principiu, au nevoie de o viză de intrare. Persoanele care dețin dublă 
cetățenie, UE și turcă, pot să se folosească de cetățenia UE pentru a putea călători fără nicio 
viză.

În vederea respectării prevederilor din Directiva 2004/38/CE, Regatul Unit a pus în aplicare 
Normele privind imigrarea (Spațiul Economic European) din 2006. Cerințele legislației UE 
enunțate mai sus sunt transpuse corect în legislația britanică.

În legătură cu problema petiționarului, autoritățile Regatului Unit au confirmat faptul că nu îi 
vor cere acestuia o viză de intrare, cu condiția ca la frontieră să prezinte pașaportul german. 
Problema pare să fie legată de faptul că petiționarul s-a folosit de numele „turc” pentru a 
cumpăra un bilet și apoi de numele „german” pentru îmbarcarea în avion. 

Normele de mai sus din directiva menționată se adresează statelor membre și nu afectează 
dreptul companiilor aeriene de a întocmi norme proprii în legătură cu stabilirea identității 
pasagerilor. Companiile aeriene au dreptul de a efectua verificarea identității într-un cadru 
comercial din motive de securitate sau de identificare. Nu există nicio dispoziție în legislația 
UE care ar putea obliga companiile aeriene să permită îmbarcarea unui pasager care folosește 
două nume diferite, unul pe bilet și celălalt pe documentele de călătorie. În concluzie, atunci 
când a refuzat îmbarcarea petiționarului compania aeriană nu a acționat contrar legislației UE.

Ar trebui subliniat că, pentru a evita pe viitor asemenea situații, cea mai simplă soluție pentru 
petiționar ar fi să se folosească de numele său „german” atunci când cumpără bilete de avion.


