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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0762/2009, którą złożyła Jolanta Szczebiot (Polska) w sprawie 
kłopotów z linią lotniczą Ryanair

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję relacjonuje problemy, jakie miała z linią lotniczą Ryanair. Ona i jej 
małżonek zakupili dwa bilety powrotne z Brukseli na Maltę, przy czym lot na Maltę odbywał 
się przez Pizę, a lot powrotny przez Madryt. Ponieważ lot z Madrytu do Brukseli został
w międzyczasie odwołany przed terminem odlotu, składająca petycję próbowała 
skontaktować się z biurem linii lotniczej Ryanair w Belgii w celu anulowania rezerwacji na 
podróż powrotną. Po daremnym oczekiwaniu, które trwało 45 minut w ramach drogiego 
połączenia telefonicznego (1 euro za minutę), anulowała bilety powrotne pocztą elektroniczną
i faksem, nie otrzymując jednak potwierdzenia tej operacji. Ze względu na fakt, że składającej 
petycję nie zwrócono kosztów dwóch biletów powrotnych, zwraca się ona do Parlamentu 
Europejskiego o zajęcie się tą sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 października 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 grudnia 2009 r.

Składająca petycję opisuje problemy z linią lotniczą Ryanair i swoje próby odwołania 
rezerwacji. Twierdzi ona, że musiała wykonać czterdziestopięciominutowe drogie połączenie 
telefoniczne (tzw. „premium rate”) za 1 euro za minutę, aby anulować bilety powrotne, lecz 
nie otrzymała żadnego pisemnego potwierdzenia ani zwrotu kosztu dwóch biletów 
powrotnych.
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Istotnie, Komisja ma świadomość, że niektóre linie lotnicze korzystają z numerów 
telefonicznych „premium rate” w ramach obsługi klienta, co często wiąże się z pozbawionymi 
przejrzystości mechanizmami cenowymi. Brak przejrzystości podczas korzystania z numerów 
„premium rate” był jednym z powodów, dla których Komisja postanowiła zaproponować
w pakiecie reform telekomunikacyjnych1, żeby krajowe organy regulacyjne miały możliwość 
zapewnienia konsumentom informacji o kosztach każdej telefonicznej usługi „premium rate” 
bezpośrednio przed uzyskaniem połączenia.

Taka zmiana dyrektywy o usłudze powszechnej2 zagwarantuje, że konsumenci będą świadomi 
kosztów związanych z wykonaniem połączenia przed jego uzyskaniem. Ponadto Komisja 
zaproponowała wzmocnienie przepisów o przejrzystości cen i publikowaniu informacji, na 
przykład podczas łączenia się z numerami „premium rate”. Porozumienie w sprawie pakietu 
telekomunikacyjnego osiągnięto w listopadzie, co umożliwi przekształcenie tej zmiany
w prawodawstwo obowiązujące wszystkie 27 państw członkowskich. Zgodnie z prawem 
wspólnotowym przedsiębiorstwa nie mają obowiązku świadczenia konsumentom pomocy za 
pośrednictwem połączeń telefonicznych o zwykłej stawce. Mogą podjąć decyzję
o korzystaniu z połączeń „premium rate”. Niektóre państwa członkowskie przyjęły jednak 
przepisy zakazujące używania połączeń „premium rate” dla usług posprzedażowych 
związanych z umową.

Ponadto zgodnie z zasadą pomocniczości państwa członkowskie mogą przedsięwziąć 
dodatkowe działania w celu ochrony konsumentów w tym zakresie. Komisja zwraca uwagę 
na to, że niektóre państwa członkowskie, na przykład Hiszpania, przyjęły środki, które 
uniemożliwiają przedsiębiorstwom pobieranie za dostęp do obsługi klienta opłat wyższych 
niż opłaty za zwykłe połączenie. We Francji nowa ustawa w sprawie konkurencji
i konsumentów przyjęta w 2008 r. zakazuje pobierania wysokich opłat za połączenia z biurem 
obsługi klienta. Jednak z informacji dostępnych Komisji wynika, że większość państw 
członkowskich nie przyjęła takich środków. 

Co się tyczy przedmiotowego przypadku, w petycji brakuje informacji na temat warunków 
anulowania/zwrotu kosztów biletu i na temat warunków składania reklamacji. Jeśli pasażerka 
nie mogła uzyskać informacji na temat warunków anulowania rezerwacji podczas jej 
dokonywania, nie należy wykluczać niezgodności z przepisami dyrektywy o nieuczciwych 
praktykach handlowych (2005/29/WE).

Możliwe również, że jest to przypadek nieuczciwej klauzuli w umowie konsumenckiej 
(dyrektywa 93/13/EWG), jeśli złożenie skargi możliwe było wyłącznie za pośrednictwem 
numeru „premium rate”. Należy zauważyć, że w przypadku linii lotniczych pasażerowie 
uważający, że doszło do złamania ich praw wynikających z rozporządzenia (WE) 261/20043

                                               
1 Więcej informacji na temat pakietu telekomunikacyjnego można znaleźć na stronie elektronicznych 
komunikatów Komisji: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/index_en.htm.
2 Zmieniony wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 
2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw 
użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności 
w sektorze łączności elektronicznej i rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy w dziedzinie 
ochrony konsumentów.
3 Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające 
wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo 
odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 – Dz.U. L 46 z 17.2.2004, 
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lub 1107/20061, w pierwszej kolejności powinni skierować skargę do przewoźnika, aby móc –
w przypadku nieuzyskania zadowalającej odpowiedzi – skierować skargę do właściwych 
krajowych organów wykonawczych. W tym konkretnym przypadku korzystanie z usług 
„premium rate” w celu przyjmowania lub rozpatrywania reklamacji pasażerów może 
zniechęcać ich do zabiegania o zadośćuczynienie, a zatem jest sprzeczne z duchem 
rozporządzenia. W takim wypadku organy krajowe podejmują wszelkie niezbędne działania 
celem zapewnienia pełnego przestrzegania praw pasażerów w praktyce.

W kontekście przedmiotowej petycji i z uwagi na transgraniczną naturę skargi Komisja 
sugeruje, aby pasażerka skontaktowała się z Europejskim Centrum Konsumenckim (ECK)
w Belgii w celu uzyskania pomocy w dalszym zabieganiu o zadośćuczynienie:

Dyrektor: Edith Appelmans
Adres: Hollandstraat 13 / rue de Hollande 13, 1060 Bruksela/Bruxelles
tel.: +32/2 542 33 46 (NL)/ +32/2 542 33 89 (FR)
faks: +32/2 542 32 43
strona internetowa: www.eccbelgium.be

                                                                                                                                                  
s. 1.
1 Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób 
o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą; Dz.U. 201/01 z 26.7.2006.


