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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0762/2009, της Jolanta Szczebiot, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τα προβλήματα που αντιμετώπισε με την αεροπορική εταιρεία Ryanair

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετώπισε με την 
αεροπορική εταιρεία Ryanair. Η αναφέρουσα και ο σύζυγός της είχαν αγοράσει εισιτήρια μετ'
επιστροφής Βρυξέλλες - Μάλτα, με ενδιάμεση στάση στην Πίζα κατά τη μετάβαση, και στη 
Μαδρίτη, κατά την επιστροφή. Επειδή η σύνδεση Μαδρίτη - Βρυξέλλες καταργήθηκε πριν 
από την αναχώρησή της, η αναφέρουσα επιχείρησε να έρθει σε επαφή με το γραφείο της 
Ryanair στο Βέλγιο για να ακυρώσει το ταξίδι της επιστροφής. Αφού η αναφέρουσα περίμενε 
επί 45 λεπτά στο ακουστικό (πληρώνοντας 1 ευρώ το λεπτό, καθότι επρόκειτο για 
τηλεφωνικό αριθμό πρόσθετου τέλους), ακύρωσε τα εισιτήρια επιστροφής μέσω 
ηλεκτρονικού μηνύματος και φαξ, χωρίς όμως να λάβει αποδεικτικό παραλαβής. Εφόσον δεν 
έχει επιστραφεί το ποσό των ακυρωθέντων εισιτηρίων, η αναφέρουσα ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί του θέματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου 2009.

Η αναφέρουσα κάνει λόγο για προβλήματα με την Ryanair και την απόπειρά της να ακυρώσει 
μια πτήση. Καταγγέλλει συγκεκριμένα ότι αναγκάστηκε να προβεί σε τηλεφώνημα διάρκειας 
45 λεπτών σε τηλεφωνικό αριθμό πρόσθετου τέλους με κόστος 1 ευρώ το λεπτό προκειμένου 
να ακυρώσει τα εισιτήρια επιστροφής της, και μάλιστα χωρίς να λάβει αποδεικτικό 
παραλαβής ή να της επιστραφεί το κόστος των δύο εισιτηρίων επιστροφής.
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Όντως, η Επιτροπή είναι ενήμερη του γεγονότος ότι πολλές αεροπορικές εταιρείες 
χρησιμοποιούν τηλεφωνικούς αριθμούς πρόσθετου τέλους για σκοπούς εξυπηρέτησης 
πελατών, γεγονός που έχει συχνά συσχετιστεί με αδιαφανείς μηχανισμούς καθορισμού τιμών. 
Η εν λόγω έλλειψη διαφάνειας κατά τη χρήση τηλεφωνικών αριθμών πρόσθετου τέλους ήταν 
ένας από τους λόγους που η Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει στη δέσμη μέτρων για τη 
μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιών1 οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να είναι σε θέση να 
διασφαλίζουν ότι ο καταναλωτής είναι ενημερωμένος για το κόστος κάθε τηλεφωνικού 
αριθμού πρόσθετου τέλους αμέσως πριν τη σύνδεση της κλήσης.

Η συγκεκριμένη τροποποίηση της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία2 διασφαλίζει ότι οι 
καταναλωτές θα είναι ενήμεροι για το κόστος της κλήσης προτού πραγματοποιήσουν την 
κλήση. Η Επιτροπή έχει επίσης προτείνει την ενίσχυση των διατάξεων για τη διαφάνεια των 
τιμών καθώς και τη δημοσίευση πληροφοριών, όταν π.χ. καλείται ένας τηλεφωνικός αριθμός 
πρόσθετου τέλους. Τον Νοέμβριο επετεύχθη μια συμφωνία σχετικά με τη δέσμη μέτρων για 
τις τηλεπικοινωνίες η οποία θα προετοιμάσει το έδαφος προκειμένου η εν λόγω τροποποίηση 
να καταστεί νομοθεσία και στα 27 κράτη μέλη. Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, οι 
επιχειρήσεις δεν είναι υποχρεωμένες να παράσχουν βοήθεια στους καταναλωτές μέσω 
τηλεφωνικών γραμμών κανονικής χρέωσης. Δύνανται να επιλέξουν τη χρήση πρόσθετων 
τελών. Εντούτοις, ορισμένα κράτη μέλη έχουν εγκρίνει κανόνες που απαγορεύουν τη χρήση 
πρόσθετων τελών για τηλεφωνικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης μετά την πώληση βάσει του 
συμβολαίου.
Επίσης, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίσουν 
επιπλέον μέτρα για την προστασία των καταναλωτών τους στον εν λόγω τομέα. Η Επιτροπή 
σημειώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη, όπως π.χ. η Ισπανία, έχουν θεσπίσει μέτρα που δεν 
επιτρέπουν στις εταιρείες να χρεώνουν τιμή υψηλότερη από αυτή μιας απλής τηλεφωνικής 
κλήσης για πρόσβαση σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών. Στη Γαλλία, παραδείγματος 
χάρη, ο νέος νόμος για τον ανταγωνισμό και τους καταναλωτές που θεσπίστηκε το 2008 
απαγορεύει τη χρέωση πρόσθετων τελών για υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών. Εντούτοις, 
σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην Επιτροπή, τα περισσότερα κράτη 
μέλη δεν έχουν θεσπίσει ανάλογα μέτρα.

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν υπάρχουν πληροφορίες στην αναφορά σχετικά 
με τους όρους υποβολής αίτησης ακύρωσης/επιστροφής χρημάτων του εισιτηρίου ή σχετικά 
με τους όρους υποβολής αίτησης για την κατάθεση καταγγελιών. Αν ο επιβάτης δεν ήταν σε 
θέση να λάβει πληροφορίες για τους όρους ακύρωσης του αεροπορικού ναύλου κατά τη 
διαδικασία κράτησης θέσης, δεν πρέπει να αποκλείεται το ενδεχόμενο μη συμμόρφωσης με 
τις διατάξεις της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (2005/29/ΕΚ).

Θα μπορούσε επίσης να συνιστά περίπτωση καταχρηστικής ρήτρας της σύμβασης που 
συνάφθηκε με τον καταναλωτή (οδηγία 93/13/ΕΟΚ) αν διατίθεντο μόνο τηλεφωνικοί αριθμοί 

                                               
1 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες διατίθενται στον ιστότοπο 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Επιτροπής: 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/index_en.htm
2 Τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποίησης της 
οδηγίας 2002/22/EΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/EΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών
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πρόσθετου τέλους για την υποβολή καταγγελίας. Θα πρέπει να σημειωθεί πως, σε ό, τι αφορά 
συγκεκριμένα τις αεροπορικές εταιρείες, όταν οι επιβάτες θεωρούν ότι δεν τηρούνται τα 
δικαιώματά τους δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 261/20041 ή 1107/20062, πρέπει πρώτα να 
υποβάλουν την καταγγελία τους στον αερομεταφορέα ούτως ώστε να είναι σε θέση –αν δεν 
μείνουν ικανοποιημένοι– να εγείρουν την αξίωσή τους στις αρμόδιες εθνικές αρχές επιβολής 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η χρήση υπηρεσιών πρόσθετου τέλους για τον χειρισμό ή την 
παρακολούθηση των καταγγελιών των πελατών ενδέχεται να αποθαρρύνει την προσφυγή των 
επιβατών, και ως εκ τούτου, θα ήταν αντίθετη με το πνεύμα του κανονισμού. Σε αυτήν την 
περίπτωση, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να 
διασφαλίσουν στην πράξη τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των επιβατών.

Στο πλαίσιο της εν λόγω αναφοράς, και λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα της 
καταγγελίας, η Επιτροπή προτείνει στην επιβάτιδα να επικοινωνήσει με το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Καταναλωτή (ΕΚΚ) στο Βέλγιο το οποίο θα της παράσχει περαιτέρω έννομη 
προστασία:

Διευθύντρια: Edith Appelmans
Διεύθυνση: Hollandstraat 13 / rue de Hollande 13, 1060 Brussel/Bruxelles
Τηλ.: +32/2 542 33 46 (NL)/ +32/2 542 33 89 (FR)
Φαξ: +32/2 542 32 43
Ιστότοπος: www.eccbelgium.be

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 
2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής 
βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και 
για την κατάργηση του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 295/91 — ΕΕ L 46/1 της 17.2.2004.
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 της 5ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς· ΕΕ 201/01 της 26.07.2006.


