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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

17.12.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0762/2009 dėl su oro linijų įmone „Ryanair“ susijusių 
problemų, kurią pateikė Lenkijos pilietė Jolanta Szczebiot

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja smulkiai pasakoja apie jai iškilusias problemas, susijusias su oro linijų 
įmone „Ryanair“. Peticijos pateikėja ir jos sutuoktinis įsigijo du grįžtamuosius bilietus 
kelionei iš Briuselio į Maltą ir atgal (skrendant į priekį per Pizą, o atgal – per Madridą). 
Kadangi prieš peticijos pateikėjai išvykstant buvo atsisakyta reiso iš Madrido į Briuselį, 
peticijos pateikėja bandė susisiekti su įmonės „Ryanair“ biuru Belgijoje ir atšaukti kelionei 
atgal užsakytus bilietus. 45 minutes veltui laukusi atsakymo brangia telefono linija (kurios 
mokestis – 1 EUR už minutę), peticijos pateikėja atšaukė savo kelionę atgal e. paštu ir faksu, 
tačiau negavo jokio patvirtinimo. Kadangi peticijos pateikėjai nekompensuotos išlaidos už du 
grįžtamuosius bilietus, ji prašo Europos Parlamento imtis spręsti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. spalio 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gruodžio 17 d.

„Peticijos pateikėja nurodo problemas su bendrove „Ryanair“ ir mėginimą atšaukti skrydį. 
Visų pirma ji skundžiasi dėl to, kad, norėdama atšaukti grįžtamuosius bilietus, turėjo 
skambinti didesnio tarifo (1 EUR už minutę) telefono linija, ir jos skambutis truko 45 min., 
tačiau negavo savo siųsto laiško gavimo patvirtinimo ir jai nebuvo kompensuotos išlaidos už 
du grįžtamuosius bilietus.
Iš tikrųjų Komisija žino, kad nemažai oro linijų bendrovių naudoja didesnio tarifo telefono 
linijas klientams aptarnauti, ir jos dažnai siejamos su neskaidriomis kainodaros priemonėmis. 
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Ši skaidrumo stoka naudojant didesnio tarifo telefono numerius buvo viena iš priežasčių, dėl
kurios Komisija nusprendė telekomunikacijų teisės aktų reformos pakete1 siūlyti suteikti 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms galimybę užtikrinti vartotojo informavimą apie bet 
kokios didesnio tarifo telefono ryšio paslaugos kainą iš karto po skambučio sujungimo.

Taip iš dalies pakeitus Universaliųjų paslaugų direktyvą2 bus užtikrinta, kad prieš 
skambindami konkrečiu telefonu vartotojai žinotų apie su šiuo skambučiu susijusias išlaidas. 
Komisija taip pat pasiūlė sugriežtinti nuostatas dėl kainų skaidrumo ir informacijos skelbimo, 
pvz., skambinant didesnio tarifo telefono numeriu. Lapkričio mėn. buvo pasiektas susitarimas 
dėl Telekomunikacijų teisės aktų paketo, dėl kurio šis pakeitimas taps teisės aktu visose 27 
valstybėse narėse. Pagal Bendrijos teisę įmonės nėra įpareigotos teikti konsultacijas 
vartotojams naudodamos įprasto tarifo telefono linijas. Tačiau kai kuriose valstybėse narėse 
priimtos taisyklės, kuriomis draudžiama taikyti didesnį tarifą telefonu teikiamoms su sutartimi 
susijusioms garantinėms paslaugoms.

Be to, pagal subsidiarumo principą valstybės narės gali imtis papildomų priemonių 
vartotojams šioje srityje apsaugoti. Komisija pažymi, kad kai kurios valstybės narės, pvz., 
Ispanija, yra patvirtinusios priemones, kuriomis įmonėms neleidžiama aptarnaujant klientus 
nustatyti didesnės kainos, nei už įprastą telefono skambutį. Pavyzdžiui, Prancūzijoje pagal 
2008 m. priimtą naująjį Konkurencijos ir vartotojų įstatymą už klientų aptarnavimo paslaugas 
draudžiama nustatyti didesnius tarifus. Tačiau Komisijos turimais duomenimis daugumoje 
valstybių narių tokių priemonių nepriimta.

Šiuo konkrečiu atveju peticijoje nepateikta informacija apie bilieto atšaukimo ir (arba) bilieto 
kainos grąžinimo sąlygas ar skundų pateikimo sąlygas. Jei užsisakydama bilietą keleivė 
negalėjo gauti informacijos apie oro susisiekimo bilieto kainos atšaukimo sąlygas, negalima 
atmesti Nesąžiningos įmonių komercinės veiklos direktyvos (2005/29/EB) nuostatų 
nesilaikymo galimybės.

Taip pat gali būti, kad į vartotojo sutartį įtraukta nesąžininga sąlyga (Direktyva 93/13 EEB), 
jei norint pateikti skundą buvo galima skambinti tik didesnio tarifo telefonu. Pažymėtina tai, 
kad konkrečiu oro linijų atveju, jei keleiviai mano, kad nepaisoma jų teisių pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 261/20043 arba Reglamentą Nr. 1107/20064, jie pirmiausia turi pateikti skundą 
veiklą vykdančiam oro vežėjui, kad galėtų, jei yra nepatenkinti, pateikti savo reikalavimą 
kompetentingoms nacionalinėms įgyvendinimo institucijoms. Šiuo konkrečiu atveju didesnio 
tarifo paslaugų naudojimas keleivių skundams nagrinėti ar imtis dėl jų tolesnių veiksmų gali 
atgrasyti keleivius nuo reikalavimo atlyginti žalą, todėl prieštarautų reglamento turiniui. 

                                               
1 Daugiau informacijos apie Telekomunikacijų teisės aktų paketą galima rasti Komisijos Elektroninių ryšių 
interneto svetainėje: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/index_en.htm.
2 Iš dalies pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymas dėl direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 
2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir 
paslaugomis, Direktyvą 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių 
sektoriuje ir Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje.
3 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis 
bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo 
ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 — OL L 46, 2004 2 17, p. 1.
4 2006 m. liepos 5 d. Reglamentas (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų 
teisių keliaujant oru; OL 201, 2006 7 26, p. 1.
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Tokiu atveju nacionalinės valdžios institucijos turi imtis visų būtinų priemonių užtikrinti, kad
tikrovėje keleivių teisių būtų visiškai paisoma.

Atsižvelgdama į šią peticiją ir dėl tarpvalstybinio skundo pobūdžio Komisija siūlo keleivei 
susisiekti su Europos vartotojų centru (ECC) Belgijoje, kuriame ji galėtų gauti daugiau 
paramos žalos atlyginimo klausimu:

Direktorė: Edith Appelmans
Adresas: Hollandstraat 13 / rue de Hollande 13, 1060 Brussel/Bruxelles
Tel: +32/2 542 33 46 (NL)/ +32/2 542 33 89 (FR)
Faks. +32/2 542 32 43
Interneto svetainė: www.eccbelgium.be.“


