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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

30.9.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1320/2010, którą złożyła Encarnación La Spina (Włochy) w sprawie 
odmówienia jej wejścia na pokład samolotu linii Ryanair realizującego lot 
krajowy w Hiszpanii ze względu na posiadanie jedynie pozwolenia na pobyt

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję twierdzi, że nie pozwolono jej wejść na pokład samolotu linii Ryanair 
realizującego lot z Walencji do Madrytu ze względu na to, że posiadała jedynie pozwolenie 
na pobyt. Linie lotnicze, o których mowa, zezwoliłyby jej na podróż wyłącznie za okazaniem 
paszportu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 lutego 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 września 2011 r.

W art. 2 rozporządzenia (WE) nr 261/20041ustalono definicję „odmowy przyjęcia na pokład” 
jako odmowy przewozu pasażerów danym lotem, pomimo że stawili się oni do wejścia na 
pokład zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 3 ust. 2, chyba że odmowa przyjęcia na 
pokład jest racjonalnie uzasadniona, w szczególności przyczynami związanymi ze zdrowiem, 
wymogami bezpieczeństwa lub niewłaściwymi dokumentami podróżnymi.

                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające 

wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo 
odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Tekst mający znaczenie 
dla EOG) (Dz.U. L 46 z 17.2.2004).
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W związku z tym linie lotnicze zasadniczo mogą odmówić wpuszczenia na pokład samolotu 
tym pasażerom, którzy stawiają się do odprawy w celu odbycia podróży lotniczej bez 
wymaganych dokumentów tożsamości. Zgodnie z tym rozporządzeniem, pasażerom, którzy 
znajdą się w takiej sytuacji nie przysługuje prawo zwrotu należności ani zmiany planów 
podróży.

Mimo to określenie rodzaju wymaganej dokumentacji wchodzi w zakres krajowego prawa 
bezpieczeństwa. Inną kwestią jest wymóg handlowy przewoźnika dotyczący konieczności 
przedstawiania określonego rodzaju dokumentu w momencie stawienia się do odprawy w 
związku z wewnętrznymi procedurami firmy. Ogólne warunki przewozu przewoźnika 
Ryanair wskazują, że jedynymi akceptowanymi rodzajami dokumentów są ważny paszport 
lub ważny dowód tożsamości, oraz że przewoźnik ten nie akceptuje „tarjeta de 
residente”1(http://www.ryanair.com/pl/warunki-dotyczace-podrozy). Zgodność takiej praktyki 
z prawem wymaga analizy pod kątem właściwego prawodawstwa UE oraz krajowego prawa 
konsumenckiego i prawa bezpieczeństwa. 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej „każdy obywatel Unii 
ma prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium Państw 
Członkowskich, z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w Traktatach i w 
środkach przyjętych w celu ich wykonania”. Odnośne ograniczenia i warunki określono w 
dyrektywie 2004/38/WE2. 

Art. 5 ust. 1 dyrektywy stanowi, że obywatele UE mają prawo wjazdu na terytorium państw 
członkowskich z ważnym dokumentem tożsamości lub paszportem. Jak wynika z art. 4 ust. 3 
dyrektywy, dowody tożsamości, o których mowa w art. 5 ust. 1 dyrektywy to dowody 
tożsamości wydane przez państwa członkowskie ich własnym obywatelom.

Art. 5 ust. 4 dyrektywy określa zasady przekraczania granic bez ważnego krajowego 
dokumentu tożsamości lub paszportu. Obywatelom UE chcącym wjechać do państwa 
członkowskiego i nieposiadającym niezbędnych dokumentów podróży dane państwo 
członkowskie zapewnia wszelkie racjonalne możliwości udowodnienia, że są objęci prawem 
swobodnego przemieszczania się i pobytu w drodze ustalenia ich tożsamości i narodowości.

Przytoczone powyżej przepisy odnoszą się do państw członkowskich i nie ograniczają prawa 
linii lotniczych do określania zasad dotyczących akceptowanych dokumentów podróży. W 
ramach działalności handlowej linie lotnicze mogą przeprowadzać weryfikację tożsamości dla 
celów bezpieczeństwa lub identyfikacji, zarówno przy lotach transgranicznych jak i 
wewnętrznych. Obywatele UE poddani tego rodzaju kontroli mogą udowodnić swoją 
tożsamość, przedstawiając ważny krajowy dokument tożsamości lub paszport. Nie ma to 
związku z tym, że linie lotnicze nie mogą przeprowadzać kontroli paszportowych w celu 
zastąpienia kontroli granicznych zniesionych dla lotów wewnątrz strefy Schengen.

Pozwolenie na pobyt w Hiszpanii, które składająca petycję przedstawiła przy stawieniu się do 

                                               
1 Należy zauważyć, że zgodnie z prawem hiszpańskim „tarjeta de residente” świadczy jedynie o pobycie w 

Hiszpanii, ale nie potwierdza tożsamości posiadacza dokumentu.
2 Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa 

obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw 
członkowskich (Dz.U. L 158 z 30 kwietnia 2004 r., s. 77). 
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odprawy nie może stanowić krajowego dokumentu tożsamości, gdyż składająca petycję nie 
jest obywatelką Hiszpanii. Odmowa uznania jej pozwolenia na pobyt przez pracowników 
Ryanair nie jest sprzeczna z zasadami ogólnymi dyrektywy stanowiącymi, że wjazd 
obywatela UE do państwa członkowskiego innego niż państwo, którego jest obywatelem, 
i pobyt w nim jest możliwy w przypadku posiadania ważnego krajowego dokumentu 
tożsamości lub paszportu.


