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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi, kad jai nebuvo leista skristi oro linijų bendrovės „Raynair“ 
vidaus skrydžiu iš Valensijos į Madridą dėl to, kad ji turėjo tik savo vardu išduotą gyventojo 
kortelę. Nurodyta oro linijų bendrovė leidžia keliauti tik turint pasą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. vasario 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

„Reglamento (EB) Nr. 261/20041 2 straipsnyje „atsisakymas vežti“ apibrėžiamas kaip 
atsisakymas priimti skristi keleivį, nors jis atvyko registruotis šio reglamento 3 straipsnio 
2 dalyje nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai yra pagrįstų priežasčių atsisakyti juos vežti, 
pvz., sveikatos, saugos ar saugumo sumetimais arba dėl nepakankamų kelionės dokumentų.

Todėl keleivius, kurie neturėdami reikiamo asmens tapatybės dokumento registruojasi keliauti 
oro transportu, oro transporto bendrovė gali iš esmės atsisakyti priimti į rezervuotą skrydį. 
                                               
1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis 

bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba 
atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (tekstas svarbus EEE) —
OL L 46, 2004 2 17.



PE473.738v01-00 2/2 CM\879010LT.doc

LT

Pagal šį reglamentą tokioje padėtyje atsidūrę keleiviai neturi teisės atgauti sumokėtą sumą ar 
pakeisti maršrutą ir gauti kompensaciją.

Vis dėlto dokumentai, kurių reikia norint keliauti, turi būti nustatyti nacionalinio saugumo 
teisėje. Kitaip yra kalbant apie vežėjo komercinį reikalavimą pateikti tam tikrą dokumentą 
registruojantis dėl procedūrinių bendrovės vidaus priežasčių. Bendrosiose oro vežėjo 
„Ryanair“ sąlygose nurodyta, kad tik galiojantis pasas arba galiojanti asmens tapatybės 
kortelė priimami kaip kelionės dokumentai, o „tarjeta de rezidente“1 nepriimama 
(http://www.ryanair.com/es/terminos-y-condiciones). Ar ši praktika teisėta, reikia nagrinėti 
vadovaujantis atitinkamais ES ir nacionaliniais vartotojų teisės aktais bei saugumo teise. 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas 
Europos Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje 
laikydamasis Sutartyse ir joms įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei 
sąlygų. Atitinkami apribojimai ir sąlygos pateiktos Direktyvoje 2004/38/EB2. 

Direktyvos 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ES piliečiai turi teisę įvažiuoti į valstybę narę 
su galiojančia asmens tapatybės kortele arba pasu. Kaip matyti iš direktyvos 4 straipsnio 
3 dalies, 5 straipsnio 1 dalyje nurodytos asmens tapatybės kortelės yra valstybių narių savo 
piliečiams išduotos asmens tapatybės kortelės.

Direktyvos 5 straipsnio 4 dalyje nustatytos sienų perėjimo taisyklės, kai asmuo neturi 
galiojančios nacionalinės asmens tapatybės kortelės arba paso. ES piliečiams, norintiems 
įvažiuoti į valstybę narę be kelionės dokumento, nacionalinės valdžios institucijos turi suteikti 
tinkamą galimybę įrodyti, kad jie turi įvažiavimo teisę įrodydami savo tapatybę ir tautybę.

Minėtos taisyklės taikomos valstybėms narėms nepažeidžiant oro transporto bendrovių 
orlaivių teisės nustatyti taisykles dėl priimtinų kelionės dokumentų. Oro transporto bendrovės 
įgaliotos komercinėje sistemoje atlikti tapatybės patikrą saugumo arba tapatybės nustatymo 
tikslais tiek per tarpvalstybinius skrydžius, tiek per skrydžius šalies viduje. Vykstant tokiai 
patikrai, ES piliečiai turi teisę įrodyti savo tapatybę pateikdami galiojančią nacionalinę 
asmens tapatybės kortelę arba pasą. Tai neprieštarauja nuostatai, kad oro transporto bendrovės 
negali atlikti pasų kontrolės, kuri pakeistų panaikintą skrydžių tarp Šengeno šalių sienų 
kontrolę.

Ispanijos leidimo gyventi šalyje dokumentas, kurį peticijos pateikėja pateikė registruodamasi, 
negali būti nacionalinė asmens tapatybės kortelė, nes ji nėra Ispanijos pilietė. Tai, kad 
„Ryanair“ darbuotojai nepriėmė jos leidimo gyventi šalyje kortelės, neprieštarauja bendrajai 
direktyvos taisyklei, kad ES piliečiai turi turėti galiojančią nacionalinę asmens tapatybės 
kortelę arba pasą, norėdami įvažiuoti į ne savo pilietybės valstybę narę ir ten gyventi.“

                                               
1 Atkreipkite dėmesį, kad pagal Ispanijos teisę „tarjeta de rezidente“ tik paliudijama, kad asmuo gyvena 

Ispanijoje, bet nepatvirtinama turėtojo tapatybė.
2 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir 

jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, OL L 158, 2004 m. balandžio 
30 d. p 77. 


