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Tárgy: A Jolanta Szczebiot, lengyel állampolgár által benyújtott 0762/2009. számú 
petíció a Ryanair légitársasággal kapcsolatos problémáiról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ismerteti a Ryanair légitársasággal kapcsolatos problémáit. A petíció 
benyújtója és a házastársa két menettérti jegyet vett Brüsszelből Máltára, Pisán keresztüli 
odaúttal és Madridon keresztüli visszaúttal. Mivel a Madrid–Brüsszel járatot törölték az 
indulás előtt, a petíció benyújtója megpróbált kapcsolatba lépni a Ryanair belgiumi irodájával, 
hogy törölje a foglalást a visszaútra. Miután hiába várt 45 percet egy emeltdíjas telefonszám 
hívásakor (1 euró/perc) e-mailen és faxon keresztül törölte a visszaútra szóló jegyeket anélkül, 
hogy bármilyen visszaigazolást kapott volna. Mivel a Ryanair légitársaság nem térítette meg 
számára a két visszaútra szóló jegy költségeit, a petíció benyújtója az Európai Parlament 
intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. október 6. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. december 17.

A petíció benyújtója ismerteti a Ryanair légitársasággal kapcsolatos problémáit és azt, hogyan 
próbálta meg törölni az egyik járatra szóló jegyét. Különösen azt sérelmezi, hogy 45 percet 
kellett várakoznia egy emelt díjas (1 euró/perc) telefonvonalon, hogy töröltesse a visszaútra 
szóló jegyeit, majd nem kapott visszaigazolást a törlésre vonatkozóan és nem térítették vissza 
számára a két visszaútra szóló jegy költségeit.
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A Bizottságnak tudomása van arról, hogy számos légitársaság emelt díjas telefonszámokat 
használ ügyfélszolgálati elérhetőségként, és hogy ez gyakorlat gyakran nem átlátható 
árképzési mechanizmusokhoz kapcsolódik. Az emelt díjas telefonszámok alkalmazását 
jellemző átláthatóság hiánya volt az egyik oka annak, amiért a Bizottság a távközlési 
reformcsomag1 keretében javaslatot tett arra, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok 
biztosítsák, hogy az ügyfeleket közvetlenül a kapcsolás előtt tájékoztassák az emelt díjas 
telefonszolgáltatás költségéről.

Az egyetemes szolgáltatási irányelv2 módosítása biztosítani fogja, hogy az ügyfelek már a 
telefonhívás megkezdése előtt tudatában legyenek a hívás költségeivel. A Bizottság emellett 
javasolta, hogy erősítsék meg az árak átláthatóságára, valamint az információk közzétételére 
vonatkozó rendelkezéseket, például az emelt díjas telefonhívások esetében. A távközlési 
csomagról novemberben megegyezés született, ami egyenes utat biztosít ahhoz, hogy ez a 
módosítás mind a 27 tagállamban jogszabállyá váljon. A közösségi jog értelmében a 
vállalkozásoknak nem kötelességük normál díjas telefonvonalakon segítséget nyújtani 
ügyfeleik számára. Lehetőségük van emelt díjas telefonos szolgáltatások alkalmazására. 
Ugyanakkor bizonyos tagállamok olyan szabályokat fogadtak el, amelyek tiltják az emelt 
díjas telefonos szolgáltatások alkalmazását a szerződéshez kapcsolódó, értékesítés utáni 
szolgáltatások esetén. 

Ezenkívül, a szubszidiaritás elvével összhangban a tagállamok további intézkedéseket 
fogadhatnak el annak érdekében, hogy védelmezzék a fogyasztókat ezen a területen. A 
Bizottság megjegyzi, hogy egyes tagállamok – köztük Spanyolország – olyan intézkedéseket 
fogadtak el, amelyek nem teszik lehetővé a vállalatok számára, hogy az ügyfélszolgálat 
telefonos eléréséhez a normál hívásdíjnál magasabb tarifát számítsanak fel. Franciaországban 
például a 2008-ban elfogadott új fogyasztóvédelmi és versenytörvény tiltja az 
ügyfélszolgálatok számára az emelt díjas telefonos szolgáltatások alkalmazását.   A Bizottság 
rendelkezésére álló információk értelmében azonban megállapítható, hogy a tagállamok 
többsége nem fogadott el ilyen intézkedéseket. 

Ami ezt a konkrét ügyet illeti, a petíció nem tartalmaz információkat arra vonatkozóan, 
milyen feltételek vonatkoznak a jegyek törlésére és visszatérítésére, valamint a panaszok 
benyújtására. Ha az utas a helyfoglalás során nem tudott informálódni a foglalás törlésének 
lehetőségeiről, nem zárható ki a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 
2005/29/EK irányelv rendelkezéseinek való meg nem felelés.

Ha a panasztételre kizárólag emelt díjas telefonszolgáltatás állt rendelkezésre, lehetséges, 
hogy a fogyasztókkal kötött szerződés megtévesztő záradékot tartalmaz (93/13/EGK 
irányelv). A légitársaságok esetében meg kell jegyezni, hogy amennyiben az utasok úgy vélik, 
hogy sérültek a 261/2004/EK3 vagy az 1107/2006/EK1 rendelet által biztosított jogaik, először 

                                               
1 A távközlési csomagról további információk találhatók a Bizottság elektronikus kommunikációval foglalkozó 

weboldalán: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/index_en.htm
2 Az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési 
ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK 
irányelv és a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló módosított javaslat

3 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. február 11-i 261/2004/EK rendelete visszautasított beszállás és légi 
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az üzemeltető légifuvarozóhoz kell panaszt benyújtaniuk ahhoz, hogy – ha továbbra sem 
elégedettek – panaszukkal az illetékes nemzeti végrehajtó hatóságokhoz fordulhassanak. 
Ebben a konkrét ügyben az, hogy emelt díjas szolgáltatásokat alkalmaznak az utasok 
panaszainak kezelésére vagy ellenőrzésére, eltántoríthatja az utasokat attól, hogy 
jogorvoslatért folyamodjanak, ami ellentétes a rendelet szellemével. Ebben az esetben a 
nemzeti hatóságok megtesznek minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy az 
utasok jogait a gyakorlatban is teljes mértékben tiszteletben tartsák.

E petíció kapcsán, és tekintettel a panasz határokon átnyúló jellegére, a Bizottság azt javasolja 
az utas számára, hogy vegye fel a kapcsolatot a belgiumi Európai Fogyasztói Központtal 
(ECC), amely segítséget nyújthat a helyzet további orvoslásában.

Igazgató Edith Appelmans
Cím: Hollandstraat 13 / rue de Hollande 13, 1060 Brussel/Bruxelles
Tel: +32/2 542 33 46 (NL)/ +32/2 542 33 89 (FR)
Fax: +32/2 542 32 43
Weboldal: www.eccbelgium.be

                                                                                                                                                  
járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak 
megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről, HL L 46., 2004.2.17., 1. o.

1 A 2006. július 5-i 1107/2006/EK rendelet a légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent 
mozgásképességű személyek jogairól, HL L 201., 2006.7.26., 1. o.


