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Temats: Lūgumraksts Nr. 1320/2010, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā 
Encarnación La Spina, par aizliegumu iekāpt lidmašīnā „Ryanair” iekšzemes 
lidojumā Spānijā, uzrādot uzturēšanās atļauju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, ka viņai tika liegts iekāpt lidmašīnā „Ryanair” reisā no 
Valensijas uz Madridi, jo viņai bija tikai uzturēšanās atļauja. Minētais uzņēmums būtu atļāvis 
iekāpšanu tikai tad, ja viņai būtu pase.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 8. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 30. septembrī

Regulas (EK) Nr. 261/20041 2. pantā ir definēts, ka „iekāpšanas atteikums” ir „atteikums 
uzņemt pasažierus reisā, lai gan viņi saskaņā ar 3. panta 2. punktā minētajiem nosacījumiem ir 
ieradušies uz iekāpšanu, izņemot gadījumus, kad ir pamats iekāpšanu atteikt, piemēram, 
veselības stāvokļa, drošības vai nepiemērotu ceļojuma dokumentu dēļ”.

Tādēļ principā aviokompānija var atteikties uzņemt reisā pasažierus, kuri uz attiecīgo 
lidojumu iegādājušies biļetes, bet kuri reģistrējoties nevar uzrādīt personu apliecinošu 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regula (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz 

kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un 
lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (dokuments attiecas uz 
EEZ) (OV L 46, 17.2.2004.).
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dokumentu, kas nepieciešams ceļošanai ar gaisa transportu. Pasažieriem šādā gadījumā 
saskaņā ar šo regulu nav tiesību saņemt atlīdzinājumu vai mainīt maršrutu un saņemt 
kompensāciju.

Bet tas, kādi dokumenti ir nepieciešami ceļošanai, ir noteikts attiecīgās valsts drošības jomas 
tiesību aktos. Cits jautājums ir pārvadātāja komerciālā prasība reģistrējoties uzrādīt noteiktu 
dokumentu, kuras pamatā ir uzņēmuma iekšējās procedūras. Gaisa pārvadātāja „Ryanair” 
vispārējos noteikumos ir norādīts, ka par ceļošanai derīgu dokumentu pieņems tikai derīgu 
pasi vai derīgu personas apliecību, kā arī norādīts, ka „tarjeta de residente”1 minētajā nolūkā 
nepieņems (http://www.ryanair.com/es/terminos-y-condiciones). Šādas prakses tiesiskums 
jāanalizē saskaņā ar attiecīgajiem ES un dalībvalsts patērētāju tiesību jomas un drošības jomas 
tiesību aktiem.

Līguma par Eiropas Savienības darbību 21. panta 1. punktā paredzēts, ka ikvienam Eiropas 
Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstīs, ievērojot Līgumos 
noteiktos ierobežojumus un nosacījumus, kā arī to īstenošanai paredzētos pasākumus. Ar 
attiecīgajiem ierobežojumiem un nosacījumiem var iepazīties Direktīvā 2004/38/EK2.

Direktīvas 5. panta 1. punktā paredzēts, ka ES pilsoņiem, kam ir derīga personas apliecība vai 
pase, ir tiesības ieceļot dalībvalstī. Saskaņā ar direktīvas 4. panta 3. punktu direktīvas 5. panta 
1. punktā minētās personas apliecības dalībvalstis izsniedz saviem valstspiederīgajiem.

Direktīvas 5. panta 4. punktā paredzēti noteikumi par robežu šķērsošanu gadījumā, ja nav 
derīgas pilsoņa personas apliecības vai pases. Attiecīgās valsts varas iestādēm tiem ES
pilsoņiem, kas vēlas ieceļot kādā no dalībvalstīm, bet kam nav ceļošanas dokumenta, jāsniedz 
pienācīgas iespējas pierādīt, apstiprinot savu identitāti un valstspiederību, ka tiem ir tiesības 
ieceļot.

Iepriekš minētie noteikumi tiek piemēroti dalībvalstīm un neskar aviokompāniju tiesības 
izstrādāt noteikumus par pieņemamajiem ceļošanas dokumentiem. Aviokompānijām ir 
tiesības veikt personas identitātes pārbaudes komerciāliem mērķiem drošības vai 
identifikācijas nolūkos gan pārrobežu, gan iekšzemes lidojumos. Ja ES pilsoņus pārbauda 
šādā veidā, viņiem ir tiesības pierādīt savu identitāti, uzrādot derīgu pilsoņa personas 
apliecību vai pasi. Tas neskar noteikumu, ka aviokompānijas nedrīkst veikt pasu kontroli 
robežkontroles pasākumu vietā, kurus atcēla lidojumiem Šengenas zonā.

Dokuments, kas atļauj uzturēties Spānijā un ko lūgumraksta iesniedzēja uzrādīja reģistrācijā, 
nevar būt pilsoņa personas apliecība, jo viņa nav Spānijas valstspiederīgā. „Ryanair” 
darbinieku atteikums pieņemt viņas uzturēšanās atļauju nav pretrunā ar direktīvas vispārējiem 
noteikumiem, ka ES pilsoņiem ir jābūt derīgai personas apliecībai vai pasei, lai ieceļotu un 
uzturētos citā dalībvalstī, kas nav viņu valstspiederības dalībvalsts.

                                               
1 Jāņem vērā, ka saskaņā ar Spānijas tiesību aktiem „tarjeta de residente” tikai apstiprina uzturēšanos 

Spānijā, bet neapstiprina tās īpašnieka identitāti.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un 

viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, OV L 158, 
30.4.2004., 77. lpp.


