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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1320/2010, της Encarnación La Spina, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με το γεγονός ότι της αρνήθηκαν να ταξιδέψει με τη Raynair στην Ισπανία, 
σε πτήση εσωτερικού με το δελτίο κατοίκου

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταγγέλλει ότι την εμπόδισαν να ταξιδέψει με τη Ryanair για εσωτερική 
πτήση από Βαλένθια προς Μαδρίτη επειδή διέθετε μόνο δελτίο κατοίκου. Η εν λόγω εταιρεία 
της επέτρεπε να ταξιδέψει μόνον αν διέθετε διαβατήριο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Φεβρουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/20041 διατυπώνεται ο ορισμός σύμφωνα με τον 
οποίον ως «άρνηση επιβίβασης» νοείται η «άρνηση να μεταφερθούν σε μια πτήση επιβάτες, 
μολονότι εμφανίσθηκαν προς επιβίβαση υπό τους όρους του άρθρου 3, παράγραφος 2, εκτός 
εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι να μην τους επιτραπεί η επιβίβαση, όπως λόγοι υγείας, 
ασφάλειας της πτήσης ή αεροπορικής ασφάλειας, ή έλλειψης επαρκών ταξιδιωτικών 
εγγράφων».

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών 
μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή 
μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91 
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) – ΕΕ L 46 της 17.2.2004.
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Ως εκ τούτου, η αεροπορική εταιρεία μπορεί καταρχήν να αρνηθεί την επιβίβαση επιβατών 
στην πτήση για την οποία έχουν κάνει κράτηση θέσης, εφόσον αυτοί εμφανίζονται στον 
έλεγχο εισιτηρίων χωρίς τα απαιτούμενα έγγραφα ταυτότητας για να ταξιδέψουν 
αεροπορικώς. Οι επιβάτες που αντιμετωπίζουν αυτήν την κατάσταση δεν έχουν δικαίωμα 
επιστροφής χρημάτων ή μεταφοράς με άλλη πτήση και αποζημίωσης με βάση τον 
συγκεκριμένο κανονισμό.

Ωστόσο, ο καθορισμός του είδους των εγγράφων που απαιτούνται για την επιβίβαση συνιστά 
ζήτημα της αντίστοιχης εθνικής νομοθεσίας περί ασφάλειας. Η εμπορική απαίτηση ενός 
μεταφορέα να επιδεικνύεται ορισμένο είδος εγγράφου κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων για 
εσωτερικούς διαδικαστικούς λόγους της εταιρείας συνιστά διαφορετικό ζήτημα. Οι γενικοί 
όροι της αεροπορικής εταιρείας Ryanair αναφέρουν ότι μόνον ένα ισχύον διαβατήριο ή ένα 
ισχύον δελτίο ταυτότητας γίνονται αποδεκτά ως ταξιδιωτικά έγγραφα και ότι η εταιρεία δεν 
δέχεται την «tarjeta de residente»1 (http://www.ryanair.com/es/terminos-y-condiciones). Η 
νομιμότητα της συγκεκριμένης πρακτικής πρέπει να αναλυθεί με βάση τη συναφή νομοθεσία 
για τους καταναλωτές και με βάση το δίκαιο για την ασφάλεια τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο 
και σε επίπεδο ΕΕ. 

Το άρθρο 21, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει 
ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο 
έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και με τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στις Συνθήκες και στις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή τους. Οι 
συναφείς περιορισμοί και προϋποθέσεις περιλαμβάνονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ2. 

Το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας ορίζει ότι οι πολίτες της ΕΕ έχουν δικαίωμα να 
εισέλθουν σε κάποιο κράτος μέλος με ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Όπως 
προκύπτει από το άρθρο 4, παράγραφος 3, της οδηγίας, τα δελτία ταυτότητας που 
αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας είναι δελτία ταυτότητας που εκδίδουν 
τα κράτη μέλη στους υπηκόους τους.

Το άρθρο 5, παράγραφος 4, της οδηγίας ορίζει κανόνες για τη διέλευση των συνόρων χωρίς 
ισχύον εθνικό δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Οι εθνικές αρχές πρέπει να παρέχουν κάθε 
εύλογη δυνατότητα στους πολίτες της ΕΕ που επιθυμούν να εισέλθουν σε κάποιο κράτος
μέλος χωρίς ταξιδιωτικό έγγραφο προκειμένου αυτοί να αποδείξουν ότι έχουν το δικαίωμα 
εισόδου επιβεβαιώνοντας την ταυτότητα και την ιθαγένειά τους.

Οι ανωτέρω κανόνες αφορούν τα κράτη μέλη και δεν θίγουν το δικαίωμα των αεροπορικών 
εταιρειών να καθορίζουν τους κανόνες που αφορούν τα αποδεκτά ταξιδιωτικά έγγραφα. Οι 
αεροπορικές εταιρείες είναι εξουσιοδοτημένες να διενεργούν ελέγχους ταυτότητας σε 
εμπορικό πλαίσιο για λόγους ασφάλειας ή αναγνώρισης, τόσο στις διασυνοριακές όσο και 
στις εσωτερικές πτήσεις. Αν υποβληθούν σε αυτό το είδος ελέγχου, οι πολίτες της ΕΕ έχουν 
το δικαίωμα να αποδείξουν την ταυτότητά τους επιδεικνύοντας είτε ισχύον δελτίο ταυτότητας 

                                               
1 Σημειώνεται ότι με βάση το ισπανικό δίκαιο, η «tarjeta de residente» επιβεβαιώνει μόνο τη διαμονή 

στην Ισπανία και δεν πιστοποιεί την ταυτότητα του κατόχου της.
2 Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, 

σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, ΕΕ L 158 της 30ής 
Απριλίου 2004, σ. 77.  
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είτε διαβατήριο. Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη του γεγονότος ότι οι αεροπορικές εταιρείες 
δεν επιτρέπεται να διενεργούν ελέγχους διαβατηρίων για να αντικαταστήσουν τους 
συνοριακούς ελέγχους οι οποίοι έχουν καταργηθεί για τις πτήσεις εντός του χώρου Σένγκεν.

Το ισπανικό έγγραφο διαμονής που επέδειξε η αναφέρουσα κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων 
δεν μπορεί να είναι εθνικό δελτίο ταυτότητας, καθώς εκείνη δεν είναι ισπανίδα υπήκοος. Η 
άρνηση του δελτίου διαμονής της από τους υπαλλήλους της Ryanair δεν είναι αντίθετη με τον 
γενικό κανόνα της οδηγίας που προβλέπει ότι οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να διαθέτουν ισχύον 
δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο για να εισέλθουν σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο 
του οποίου έχουν την ιθαγένεια και να διαμείνουν εκεί.


