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Tárgy: Encarnación La Spina, olasz állampolgár által benyújtott 1320/2010. számú 
petíció tartózkodási engedéllyel való utazásának a Ryanair által történt 
megtagadásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panaszt tesz amiatt, hogy a Ryanair megtagadta utazását egy Valenciából 
Madridba tartó belföldi járaton, mivel csak tartózkodási engedélye volt nála. Az említett 
légitársaság kizárólag útlevéllel engedte volna utazni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. február 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 30.

A 261/2004/EK rendelet1 2. cikke határozza meg a „visszautasított beszállás” fogalmát, amely 
„egy légi járaton az utasok szállításának megtagadása annak ellenére, hogy azok a 3. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feltételek mellett beszállásra jelentkeztek, kivéve, ha 
beszállásukat ésszerű indokok, úgymint egészségügyi, biztonsági vagy védelmi okok, illetve 
nem megfelelő utazási okmányok miatt utasítják el”.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. február 11-i 261/2004/EK rendelete visszautasított beszállás és 

légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös 
szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT 
vonatkozású szöveg) (HL L 46., 2004.2.17.).
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Ezért azon utasok számára, akik utasfelvételkor a szükséges személyazonosító okmányok 
nélkül jelennek meg a légi utazásra, a légitársaság megtagadhatja a beszállást a lefoglalt légi 
járatra. Az ilyen helyzettel szembesülő utasok a rendelet alapján nem jogosultak a jegy árának 
visszatérítésére, illetve a jegy átfoglalására, és kártérítésre sem.

Azonban azt, hogy milyen fajta dokumentum szükséges az utazáshoz, a nemzeti biztonsági 
jogszabályok határozzák meg.  Egy másik kérdés a fuvarozók által előírt üzleti követelmény, 
hogy a vállalat belső eljárásai miatt egy bizonyos dokumentumot kell bemutatni az 
utasfelvételkor. A Ryanair légi fuvarozó általános üzleti feltételei jelzik, hogy csak érvényes 
útlevelet vagy érvényes személyazonosító igazolványt fogadnak el úti okmányként, és nem 
fogadják el a „tarjeta de residente” 1 elnevezésű dokumentumot 
(http://www.ryanair.com/es/terminos-y-condiciones). E gyakorlat jogszerűségét az 
alkalmazandó uniós és nemzeti fogyasztóvédelmi jogszabályok és a biztonságra vonatkozó 
jog alapján kell elemezni. 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a 
Szerződésekben és a végrehajtásuk érdekében hozott intézkedésekben megállapított 
korlátozásokkal és feltételekkel minden uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz. Az alkalmazandó korlátozásokat és feltételeket a 
2004/38/EK irányelv2 tartalmazza.

Az irányelv 5. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az uniós polgárok érvényes 
személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel jogosultak belépni egy tagállamba. Ahogy az 
az irányelv 4. cikkének (3) bekezdéséből levezethető, az irányelv 5. cikkének (1) 
bekezdésében említett személyazonosító igazolvány a tagállamok által saját 
állampolgáraiknak kiállított személyazonosító igazolvány.

Az irányelv 5. cikkének (4) bekezdése rendelkezik az érvényes nemzeti személyazonosító 
igazolvány vagy útlevél nélküli határátlépés szabályairól. A valamely tagállamba úti okmány 
nélkül belépni kívánó uniós polgárok számára a nemzeti hatóságoknak minden ésszerű 
lehetőséget meg kell adniuk arra, hogy személyazonosságuk és állampolgárságuk 
megállapításán keresztül bizonyítsák belépési jogosultságukat.

A fenti szabályok címzettjei a tagállamok, és nem sértik a légitársaságok azon jogát, hogy 
szabályokat állapítsanak meg az elfogadott úti okmányokról. A légitársaságok biztonsági és 
személyazonosítási célból üzleti keretek között jogosultak a személyazonosság ellenőrzésére a 
határokon átnyúló és a belföldi légi járatokon is. Ha ilyen jellegű ellenőrzésnek vetik alá őket, 
az uniós polgárok vagy érvényes nemzeti személyazonosító igazolvánnyal, vagy pedig 
útlevéllel jogosultak igazolni személyazonosságukat. Ez nem sérti azt a szabályt, hogy a 
légitársaságok nem végezhetnek útlevél-ellenőrzést abból a célból, hogy így helyettesítsék a 
schengeni övezeten belüli járatokon eltörölt határellenőrzést.

A spanyolországi tartózkodási okmány, amelyet a petíció benyújtója mutatott be az 
                                               
1 Megjegyzendő, hogy a spanyol jogban a „tarjeta de residente” csak a spanyolországi lakóhelyet 

tanúsítja, de nem igazolja a dokumentum birtokosának személyazonosságát.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/38/EK irányelve az Unió polgárainak és 

családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról (HL 
L 158., 2004.4.30., 77. o.).  
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utasfelvételkor, nem lehet nemzeti személyazonosító igazolvány, mivel a petíció benyújtója 
nem spanyol állampolgár.  Az, hogy tartózkodási kártyáját a Ryanair személyzete nem 
fogadta el, nem ellentétes az irányelv általános szabályával, miszerint az uniós polgároknak 
érvényes nemzeti személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel kell rendelkezniük egy 
olyan tagállamba való belépéshez, amely nem egyezik meg az állampolgárságuk vagy 
tartózkodásuk szerinti tagállammal.


