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Ref.: Petiția nr. 1320/2010, adresată de Encarnación La Spina, de cetățenie 
italiană, privind refuzul companiei Ryanair de a-i permite îmbarcarea 
pentru un zbor intern în Spania în baza unui permis de ședere

1. Rezumatul petiției

Petiționara reclamă faptul că nu i s-a permis îmbarcarea pentru un zbor Ryanair de la Valencia 
la Madrid, pe motiv că aceasta deținea doar un permis de ședere. Compania în cauză i-ar 
permite să călătorească doar în baza unui pașaport.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 februarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 septembrie 2011

Articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 261/20041 stabilește definiția pentru „refuzul la 
îmbarcare” ca fiind „refuzul de a transporta pasageri pe un anumit zbor, deși aceștia s-au 
prezentat pentru îmbarcare în condițiile stabilite la articolul 3 alineatul (2), cu excepția 
cazurilor în care există motive temeinice pentru refuzul la îmbarcare, cum ar fi starea 
sănătății, cerințele de siguranță sau securitate sau documente de călătorie necorespunzătoare”.

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de 

stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea 
refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului 
(CEE) nr. 295/91 (Text cu relevanță pentru SEE) (JO L 46, 17.2.2004, p. 1).
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Prin urmare, pasagerii care se prezintă în zona de înregistrare fără documentele de identitate 
necesare pentru a călători cu avionul pot fi, în principiu, refuzați de către compania aeriană la 
îmbarcarea pentru zborul rezervat. Pasagerii care se confruntă cu această situație nu au dreptul 
la rambursare sau alegerea unei rute alternative și compensații în conformitate cu prezentul 
regulament.

Cu toate acestea, definirea tipului de documente necesare pentru călătorie este o chestiune 
care ține de legislația națională de securitate. Un alt aspect se referă la cerința comercială 
impusă unui operator de transport de a prezenta un anumit tip de documente la zona de 
înregistrare a pasagerilor din motive procedurale interne ale companiei. În condițiile generale 
ale operatorului de transport aerian Ryanair se menționează că doar un pașaport valabil sau o 
carte de identitate valabilă se va accepta ca document de călătorie și că nu se acceptă „tarjeta 
de residente” (permisul de ședere)1 (http://www.ryanair.com/es/terminos-y-condiciones). 
Legalitatea acestei practici trebuie analizată în conformitate cu legislația europeană și 
națională relevantă privind protecția consumatorilor, precum și cu legislația din domeniul 
securității. 

Articolul 21 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că orice 
cetățean al Uniunii are dreptul de liberă circulație și de ședere pe teritoriul statelor membre, 
sub rezerva limitărilor și condițiilor prevăzute de tratate și de dispozițiile adoptate în vederea 
aplicării acestora. Respectivele limitări și condiții sunt prevăzute de Directiva 2004/38/CE2. 

Articolul 5 alineatul (1) al directivei prevede că cetățenii UE au dreptul de a intra pe teritoriul 
unui stat membru pe baza unei cărți de identitate valabile sau a unui pașaport valabil. După 
cum reiese din articolul 4 alineatul (3) al directivei, cărțile de identitate menționate la 
articolul 5 alineatul (1) al directivei sunt cărți de identitate emise de statele membre pentru 
proprii cetățeni.

Articolul 5 alineatul (4) al directivei prevede norme privind trecerea frontierelor fără o carte 
națională de identitate valabilă sau fără pașaport valabil. Cetățenilor europeni care doresc să 
intre pe teritoriul unui stat membru fără un document de călătorie trebuie să li se ofere de 
către autoritățile naționale toate mijloacele rezonabile pentru a demonstra că au drept de 
intrare prin stabilirea identității și cetățeniei acestora. 

Normele sus-menționate se adresează statelor membre și nu aduc prejudicii drepturilor 
companiilor aeriene de a stabili norme privind documentele de călătorie acceptate. 
Companiile aeriene au dreptul de a efectua controale privind identitatea într-un cadru 
comercial din motive de securitate sau de identificare, atât în cazul zborurilor transfrontaliere, 
cât și al zborurilor interne. Dacă sunt supuși unui astfel de control, cetățenii UE au dreptul de 
a-și dovedi identitatea prin prezentarea fie a unei cărți naționale de identitate valabile, fie a 
unui pașaport valabil. Acest aspect nu aduce atingere faptului că companiile aeriene nu au 
permisiunea de a efectua controale ale pașapoartelor pentru a înlocui controalele la frontiere 
care au fost eliminate pentru zborurile din interiorul spațiului Schengen.

                                               
1 A se avea în vedere că în conformitate cu legislația spaniolă „tarjeta de residente” (permisul de ședere) 

dovedește doar șederea în Spania, dar nu certifică identitatea titularului. 
2 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la 

liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor 
acestora, JO L 158, 30.4.2004, p. 77. 
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Documentul de ședere spaniol pe care petiționara l-a prezentat la zona de înregistrare a 
pasagerilor nu poate fi considerat o carte națională de identitate, întrucât aceasta nu este 
cetățean spaniol. Refuzarea permisului de ședere de către personalul companiei Ryanair nu 
contravine normei generale a directivei conform căreia cetățenii UE trebuie să dețină o carte 
națională de identitate valabilă sau un pașaport valabil pentru a intra pe teritoriul unui alt stat 
membru decât cel al cărui cetățean este sau în care locuiește.


