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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0762/2009, ko iesniedza Polijas valstspiederīgā Jolanta 
Szczebiot, par viņas problēmām ar lidsabiedrību Ryanair

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja informē par savām problēmām ar lidsabiedrību Ryanair. Kopā ar 
vīru viņa iegādājusies divas biļetes no Briseles uz Maltu (abos virzienos), turklāt turpceļā 
pārsēšanās bija paredzēta Pizā, bet atpakaļceļā — Madridē. Tā kā starplaikā maršruts 
Madride-Brisele tika likvidēts, lūgumraksta iesniedzēja mēģināja telefoniski sazināties ar 
Ryanair pārstāvniecību Beļģijā, lai anulētu atpakaļceļa biļetes. Pēc 45 minūšu veltīgi gaidīta 
savienojuma (turklāt zvanot pa paaugstinātas maksas tālruņa līniju — EUR 1 minūtē), viņa 
anulēja atpakaļceļa biļetes pa e-pastu un faksu, taču tā arī nesagaidīja nekādu apliecinājumu 
par šo dokumentu saņemšanu lidsabiedrībā. Tā kā lūgumraksta iesniedzējai nav atlīdzināta 
maksa par divām atpakaļceļa biļetēm, viņa lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 6. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 17. decembrī

„Lūgumraksta iesniedzēja norāda uz problēmām ar lidsabiedrību Ryanair un viņas 
mēģinājumu anulēt lidojumu. Viņa īpaši sūdzas par to, ka viņai bija jāveic 45 minūšu zvans 
uz paaugstinātas maksas tālruņa numuru, kas maksā 1 eiro minūtē, lai anulētu savas 
atpakaļceļa biļetes, taču viņa nesaņēma apstiprinājumu par divu viņas nosūtīto atpakaļceļa 
biļešu saņemšanu vai kompensāciju. Patiesībā Komisijai ir zināms, ka vairākas lidsabiedrības 
klientu apkalpošanai izmanto paaugstinātas maksas tālruņa numurus, un tas bieži saistīts ar 
nepārredzamiem cenu veidošanas mehānismiem. Šis pārredzamības trūkums, izmantojot 
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paaugstinātas maksas tālruņa numurus, bija viens no iemesliem, kādēļ Komisija nolēma 
Telekomunikāciju reformu paketē1 ierosināt to, ka regulējošās valsts iestādes ir atbildīgas par 
to, lai klienti tiktu informēti par jebkuras paaugstinātas maksas tālruņa pakalpojumiem tieši 
pirms zvana savienošanas.

Šis grozījums Universālajā pakalpojumu direktīvā2 nodrošinās to, ka patērētāji tiks informēti 
par izdevumiem, kas saistīti ar zvanu, pirms tā veikšanas. Komisija ir arī ierosinājusi uzlabot 
noteikumus par cenu pārredzamību un informācijas publicēšanu, piemēram, zvanot uz 
paaugstinātas maksas tālruņa numuru. Vienošanās par Telekomunikāciju paketi tika panākta 
novembrī, un ir priekšnoteikums šā grozījuma kļūšanai par tiesību aktu 27 dalībvalstīs. 
Saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem uzņēmumiem nav pienākuma sniegt palīdzību 
patērētājiem pa parastās maksas tālruņa līnijām. Tie var izvēlēties lietot paaugstinātas maksas 
tālruņa līnijas. Tomēr atsevišķas dalībvalstis ir pieņēmušas noteikumus, kas aizliedz klientu 
apkalpošanai izmantot paaugstinātas maksas tālruņa numurus, lai sniegtu pakalpojumus pēc 
pārdošanas saistībā ar līgumu.

Turklāt saskaņā ar subsidiaritātes principu dalībvalstis var pieņemt papildu noteikumus, lai 
aizsargātu patērētājus šajā jomā. Komisija norāda, ka dažās dalībvalstīs, piemēram, Spānijā, ir 
pieņemti noteikumi, kas neļauj uzņēmumiem noteikt augstāku maksu par piekļuvi klientu 
apkalpošanas centriem, nekā zvanot uz parasto numuru. Piemēram, Francijā jaunais 
2008. gadā pieņemtais Konkurences un patērētāju aizsardzības likums aizliedz prasīt 
paaugstinātu maksu par klientu apkalpošanu. Tomēr saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo 
informāciju lielākā daļa dalībvalstu nav pieņēmušas šādus noteikumus.

Attiecībā uz šo konkrēto lietu lūgumrakstā nav informācijas par nosacījumiem, kas 
attiecināmi uz biļetes anulēšanu/kompensāciju vai sūdzību iesniegšanu. Ja pasažiere nevarēja 
iegūt informāciju par lidojuma anulēšanas nosacījumiem, veicot rezervāciju, tad nevar izslēgt 
iespēju par Negodīgas komercprakses direktīvas (2005/29/EK) noteikumu neievērošanu.

Šis arī varētu būt gadījums, kad līgumā ar patērētāju ir iekļauta negodīga atruna (Direktīva 
93/13/EEK), ja sūdzību varēja iesniegt tikai, zvanot uz paaugstinātas maksas tālruņa 
numuriem. Jānorāda, ka attiecībā tieši uz lidsabiedrību gadījumiem, ja pasažieri uzskata, ka 
nav ievērotas viņu tiesības atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 261/20043 vai (EK) Nr. 1107/20064, 
viņiem vispirms jāsniedz sūdzība attiecīgajam gaisa pārvadātājam, lai neapmierinošas atbildes 
gadījumā varētu iesniegt sūdzību kompetentajām valsts tiesību aizsardzības iestādēm. Šajā 
konkrētajā gadījumā paaugstinātas maksas pakalpojumu izmantošana pasažieru sūdzību 
izskatīšanai vai risināšanai varētu atturēt pasažierus no kompensācijas prasīšanas un būtu 

                                               
1 Vairāk informācijas par Telekomunikāciju paketi var iegūt Komisijas elektronisko sakaru tīmekļa vietnē: 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/index_en.htm
2 Priekšlikuma grozījums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo 
pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvu 2002/58/EK par 
personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē un Regulu (EK) Nr. 2006/2004 par 
sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā.
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regula (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par 
kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ 
Regulu (EEK) Nr. 295/91, OV L 46, 17.2.2004., 1. lpp.
4 2006. gada 5. jūlija Regula (EK) Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, 
ceļojot ar gaisa transportu; OV L 201, 26.7.2006., 1. lpp.
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pretrunā ar regulas garu. Tādā gadījumā valsts varas iestādēm jāveic visi vajadzīgie pasākumi, 
lai nodrošinātu pasažieru tiesību pilnīgu ievērošanu praksē.

Šā lūgumraksta kontekstā un šīs sūdzības pārrobežu rakstura dēļ Komisija ierosina pasažierei 
vērsties Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (ECC) Beļģijā, lai saņemtu palīdzību 
kompensācijas lietā:

Direktore: Edith Appelmans
Adrese: Hollandstraat 13 / rue de Hollande 13, 1060 Brussel/Bruxelles
Tālr. + 32 25423346 (NL) / + 32 25423389 (FR)
Fakss + 32 25423243
Tīmekļa vietne: www.eccbelgium.be”


