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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1320/2010 af Encarnación La Spina, italiensk statsborger, om 
nægtelse af adgang til at rejse med Ryanair på en indenrigsflyvning i Spanien med 
opholdstilladelseskortet

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at hun blev nægtet at rejse med Ryanair på en indenrigsflyvning fra 
Valencia til Madrid, fordi hun kun var i besiddelse af sin opholdstilladelse. Nævnte 
luftfartselskab ville kun lade hende rejse, hvis hun var i besiddelse af et pas.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. februar 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. september 2011.

"I artikel 2 i forordning (EF) nr. 261/20041 fastsættes definitionen af "boardingafvisning" som 
en "afvisning af passagerer på en flyvning, selv om de er mødt frem til boarding på de 
betingelser, der er fastlagt i forordningens artikel 3, stk. 2, undtagen hvor der er rimelige 
grunde til afvisningen, som f.eks. helbreds- eller sikkerhedsmæssige årsager eller 
ufuldstændig rejselegitimation".

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles 
bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller 
lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EØS-relevant tekst) – EUT L 46 af 
17.2.2004.
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Derfor kan passagerer, der præsenterer sig ved indtjekning uden den påkrævede 
identitetsdokumentation til flyvning, i princippet af luftfartsselskabet blive nægtet boarding på 
deres reserverede flyrejse. Passagerer, der står i denne situation, har ikke ret til tilbagebetaling 
eller omlægning og kompensation i henhold til denne forordning.

Men definitionen af, hvilken type dokumentation der kræves for at rejse, er et spørgsmål om 
national sikkerhedslovgivning. Et andet spørgsmål er et luftfartsselskabs kommercielle krav 
om at præsentere en bestemt type dokument ved indtjekning af proceduremæssige årsager 
internt i virksomheden. De generelle betingelser hos luftfartsselskabet Ryanair indikerer, at 
kun et gyldigt pas eller et gyldigt identitetskort accepteres som rejsedokument, og at selskabet 
ikke accepterer "tarjeta de residente"1 (http://www.ryanair.com/es/terminos-y-condiciones). 
Lovligheden af denne praksis skal analyseres i henhold til relevante europæiske og nationale 
forbruger- og sikkerhedslovgivninger. 

Det fastlægges i artikel 21, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, at 
enhver unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område med 
de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i traktaterne og de tilhørende 
gennemførelsesbestemmelser. De respektive begrænsninger og betingelser er indeholdt i 
direktiv 2004/38/EF2. 

I direktivets artikel 5, stk. 1, bestemmes det, at EU-borgere har ret til at indrejse på en 
medlemsstats område med et gyldigt identitetskort eller pas. Som det fremgår af artikel 4, stk. 
3, i direktivet, er de identitetskort, der henvises til i artikel 5, stk. 1, i direktivet, identitetskort, 
der er udstedt af medlemsstaterne til deres egne statsborgere.

I direktivets artikel 5, stk. 4, fastlægges reglerne for at krydse grænserne uden et gyldigt 
nationalt identitetskort eller pas. EU-borgere, der ønsker indrejse i en medlemsstat uden et 
rejsedokument, skal af de nationale myndigheder gives enhver rimelig mulighed for at 
dokumentere, at de har ret til indrejse, ved at fastslå deres identitet og nationalitet.

Ovennævnte bestemmelser er rettet mod medlemsstaterne og er uden betydning for 
flyselskabernes ret til at fastsætte regler for, hvilke rejsedokumenter der accepteres. 
Flyselskaberne har ret til at foretage identitetskontrol som led i driften af flyselskabet 
begrundet i sikkerhedshensyn og med henblik på identifikation, både på grænseoverskridende 
flyvninger og indenrigsflyvninger. Hvis EU-borgere udsættes for denne form for kontrol, har 
de ret til at bevise deres identitet ved fremvisning af et gyldigt nationalt identitetskort eller 
pas. Dette ændrer ikke ved, at luftfartsselskaber ikke må udføre paskontrol som erstatning for 
grænsekontrol, der blev afskaffet for flyvninger inden for Schengenområdet.

Det spanske opholdsdokument, som andrageren har præsenteret ved indtjekning, må ikke 
være et nationalt identitetskort, da vedkommende ikke er spansk statsborger. Ryanairs 
medarbejderes afvisning af opholdstilladelsen er ikke i strid med direktivets generelle regel 
om, at EU-borgere skal være i besiddelse af et gyldigt nationalt identitetskort eller pas for at 

                                               
1 Bemærk, at "tarjeta de residente" i henhold til spansk lov kun dokumenterer opholdet i Spanien, men 
det certificerer ikke indehaverens identitet.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, EUT L 158 af 30. april 
2004, s. 77.
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kunne rejse ind i en anden medlemsstat end deres egen og opholde sig der."


