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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0762/2009, adresată de Jolanta Szczebiot, de cetăţenie poloneză, 
privind problemele acesteia cu compania aeriană Ryanair

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara relatează problemele pe care le-a avut cu compania aeriană Ryanair. Petiţionara şi 
soţul acesteia achiziţionaseră două bilete dus-întors Bruxelles-Malta, cu escală la Pisa la dus 
şi la Madrid la întors. Întrucât ruta Madrid-Bruxelles a fost anulată temporar înainte de 
plecarea sa, petiţionara a încercat să contacteze biroul Ryanair din Belgia pentru a anula 
rezervarea pentru călătoria de întoarcere. După ce a aşteptat în zadar timp de 45 de minute la 
telefon pe o linie cu tarif premium (1 euro/minut), aceasta şi-a anulat biletele de întoarcere 
prin email şi pe fax, fără a primi vreo confirmare de primire. Întrucât petiţionarei nu i s-a 
rambursat costul celor două bilete de întoarcere, aceasta solicită intervenţia Parlamentului 
European. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 decembrie 2009

Petiţionara se referă la problemele pe care le-a avut cu compania aeriană Ryanair şi încercarea 
sa de a anula un zbor. Aceasta deplânge în special faptul că a fost obligată să efectueze un 
apel telefonic de o durată de 45 de minute la un număr de telefon cu tarif premium, de 1 euro 
pe minut, pentru a anula biletele de întoarcere şi aceasta fără să îi fie trimisă o confirmare de 
primire şi fără să îi fie rambursat costul celor două bilete de întoarcere.
Într-adevăr, Comisia este informată cu privire la faptul că o serie de companii aeriene 
utilizează numere de telefon taxate la tarife premium pentru serviciile destinate clienţilor, 
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această practică fiind deseori asociată cu mecanisme netransparente de stabilire a preţurilor. 
Această lipsă de transparenţă în ceea ce priveşte utilizarea numerelor cu tarif premium a fost 
unul dintre motivele pentru care Comisia a hotărât să propună, în pachetul de reforme privind 
telecomunicaţiile1, ca autorităţile naţionale de reglementare să poată asigura informarea 
consumatorilor cu privire la costul oricărui serviciu telefonic cu tarif premium imediat 
înaintea conectării apelului.

Această modificare a Directivei privind serviciul universal2 va garanta informarea
consumatorilor cu privire la costurile pe care le presupune un apel telefonic înaintea efectuării 
apelului respectiv. Comisia a propus, de asemenea, consolidarea prevederilor privind 
transparenţa preţurilor şi comunicarea informaţiilor, de exemplu, în momentul apelării unui 
număr cu tarif premium. În luna noiembrie s-a ajuns la un acord în legătură cu pachetul
privind telecomunicaţiile, acord care va reprezenta un prim pas către transformarea acestei 
modificări a directivei în legislaţie naţională în toate cele 27 de state membre. În temeiul 
legislaţiei comunitare, companiile nu au nicio obligaţie de a oferi asistenţă consumatorilor 
prin intermediul unor linii telefonice cu tarif normal. Acestea au posibilitatea de a opta pentru 
tarife premium. Cu toate acestea, unele state membre au adoptat reguli care interzic utilizarea 
tarifelor premium pentru serviciile post-vânzare prin telefon prevăzute în contract. 

Mai mult, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, statele membre pot adopta măsuri 
suplimentare pentru protejarea consumatorilor în acest domeniu. Comisia semnalează faptul 
că unele state membre, precum Spania, au adoptat măsuri care nu permit companiilor să 
practice un preţ superior celui al unui apel telefonic normal pentru serviciile destinate
clienţilor. În Franţa, de exemplu, noua lege privind concurenţa şi consumatorii, adoptată în
2008, interzice practicarea tarifelor premium în cazul serviciilor destinate clienţilor. Cu toate 
acestea, conform informaţiilor de care dispune Comisia, majoritatea statelor membre nu au 
adoptat nicio măsură de acest tip.

În ceea ce priveşte cazul de faţă, petiţia nu conţine nicio informaţie privind condiţiile care se 
aplică în cazul anulării/rambursării biletului de avion sau privind condiţiile care se aplică în 
cazul depunerii unei reclamaţii. În cazul în care pasagerul nu a putut obţine informaţii cu 
privire la condiţiile de anulare a biletului de avion în timpul procesului de rezervare, nu ar 
trebui exclus un caz de nerespectare a prevederilor Directivei privind practicile comerciale 
neloiale (2005/29 CE).

De asemenea, ar putea fi vorba despre un caz de clauză abuzivă în contractul încheiat cu 
consumatorul (Directiva 93/13 CEE) în cazul în care pentru a depune o reclamaţie se puteau 
utiliza doar apelurile telefonice cu tarife premium. Trebuie menţionat faptul că, în ceea ce 
priveşte cazul specific al companiilor aeriene, atunci când pasagerii consideră că nu le-au fost 
respectate drepturile în temeiul Regulamentului (CE) nr. 261/20043 sau nr. 1107/20064, 

                                               
1 Mai multe informaţii referitoare la Pachetul de reforme privind telecomunicaţiile pot fi găsite pe site-ul internet al 
comunicărilor electronice ale Comisiei: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/index_en.htm
2 Propunerea modificată de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2002/22/CE 
privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile electronice de comunicaţii, a Directivei 
2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice şi a 
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea în materie de protecţie a consumatorului
3 Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 
februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a 
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aceştia trebuie să depună reclamaţia mai întâi pe lângă operatorul aerian pentru a putea 
ulterior, în cazul în care nu sunt satisfăcuţi, să înainteze cererea autorităţilor naţionale care 
asigură aplicarea legislaţiei. În cazul de faţă, utilizarea serviciilor cu tarife premium pentru a 
trata sau a monitoriza reclamaţiile pasagerilor îi poate descuraja pe aceştia să solicite 
despăgubiri şi ar fi, aşadar, contrară spiritului regulamentului. În acest caz, autorităţile 
naţionale vor lua toate măsurile necesare pentru a garanta respectarea reală, în întregime, a 
drepturilor pasagerilor.

În contextul prezentei petiţii şi având în vedere caracterul transfrontalier al reclamaţiei, 
Comisia recomandă pasagerei să contacteze Centrul european al consumatorilor (ECC) din 
Belgia pentru a primi asistenţă în vederea unor despăgubiri ulterioare:

Director: Edith Appelmans
Adresa: 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
Site Internet: www.eccbelgium.be

                                                                                                                                                  
pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a 
zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 — JO L 46/1, 17.2.2004.
4 Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu 
handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului; JO 
201/01, 26.07.2006.


