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BG Единство в многообразието BG

EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1320/2010, внесена от Encarnación La Spina, с италианско 
гражданство, относно получения от нея отказ да се качи на борда на 
самолет на Ryanair, извършващ вътрешен полет в Испания, с 
разрешително за пребиваване

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се жалва, че е била възпрепятствана да се качи на борда на 
самолет за полет на Ryanair от Валенсия до Мадрид на основание, че тя е носила само 
разрешително за пребиваване. Въпросното дружество би й позволило да пътува 
единствено с паспорт.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 февруари 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 септември 2011 г.

Член 2 от Регламент (ЕО) № 261/20041 определя значението на понятието „отказан 
достъп на борда“ като: „отказ да се превозват пътници с даден полет, въпреки че те са 
се представили за качване на борда съгласно условията, изложени в член 3, параграф 2, 
освен в случаите, когато има основателни причини да им се откаже достъп на борда, 

                                               
1 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. 

относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп 
на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 
(текст от значение за ЕИП) — ОВ L 46, 17.2.2004 г.
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като например причини, свързани със здравето, безопасността или сигурността, или 
неподходящи документи за пътуване“.

Поради това пътници, които са се представили за качване на борда без необходимите за 
това лични документи за пътуване по въздух, по принцип могат да не бъдат допуснати 
от авиокомпанията на борда на запазения от тях полет. Пътниците, оказали се в 
подобна ситуация, нямат право на възстановяване на стойността на билетите или 
премаршрутиране и компенсация съгласно този регламент.

Въпреки това, определянето на вида документи, които са необходими за пътуване, е 
въпрос от сферата на националното право в областта на сигурността. Търговското 
изискване на за представяне на конкретен вид документ на гишето за регистрация е 
отделно изискване, поставяно от превозвача според вътрешните процедури на 
дружеството. В общите условия на въздушния превозвач Ryanair е посочено, че 
единствено валидният паспорт или валидната карта за самоличност могат да бъдат 
приемани като документи за пътуване и че не се приема „tarjeta de residente“1

(http://www.ryanair.com/es/terminos-y-condiciones). Законосъобразността на тази 
практика трябва да бъде анализирана съгласно съответното законодателство в областта 
на защитата на потребителите и в областта на сигурността на равнище на ЕС и на 
национално равнище. 

Съгласно член 21, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 
всеки гражданин на Съюза има право свободно да се движи и да пребивава 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 са предвидени в Директива 2004/38/ЕО2.

Член 5, параграф 1 от директивата предвижда, че гражданите на ЕС имат право да 
влизат на територията на дадена държава-членка с валидна карта за самоличност или 
паспорт. Както следва от член 4, параграф 3 от директивата, картите за самоличност, 
посочени в член 5, параграф 1 от директивата, са картите за самоличност, издавани от 
държавите-членки на техните собствени граждани.

Член 5, параграф 4 от директивата предвижда правила относно преминаването на 
границите без валидна национална карта за самоличност или паспорт. Националните 
органи трябва да предоставят на гражданите на ЕС, желаещи да влязат на територията 
на дадена държава-членка без документ за пътуване, всички разумни възможности да 
докажат, че имат право на влизане, като установят своята самоличност и гражданство.

Горепосочените разпоредби се отнасят за държавите-членки и не засягат правото на 
авиокомпаниите да определят правила относно приеманите от тях документи за 
пътуване. Авиокомпаниите имат право да извършват проверки на самоличността в 
контекста на търговска рамка за целите на сигурността или установяването на 

                                               
1 Следва да  се отбележи, че съгласно испанското право „tarjeta de residente“ удостоверява 

единствено пребиваването в Испания, но не и самоличността на притежателя й.
2 Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно 

правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават 
свободно на територията на държавите-членки, ОВ L 158, 30.04.2004, стр. 77.  
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самоличността, както при международните, така и при вътрешните си полети. Когато са 
обект на такъв тип проверка, гражданите на ЕС могат да докажат самоличността си, 
като представят валидна национална карта за самоличност или паспорт. Това не засяга 
факта, че авиокомпаниите нямат право да извършват паспортни проверки, заменящи 
граничния контрол, който забранен за полетите, извършвани в рамките на Шенген.

Испанският документ за пребиваване, който вносителката е представила на гишето за 
регистрация, не може да представлява национална карта за самоличност, тъй като 
вносителката не е испанска гражданка. Отхвърлянето на картата й за пребиваване от 
страна на служителите на Ryanair не противоречи на общото правило, установено с 
Директивата, съгласно което гражданите на ЕС трябва да притежават валидна 
национална карта за самоличност или паспорт, за да влязат в държава-членка, различна 
от тази по произход, и да пребивават в нея.


