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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1650/2009, внесена от A.G., с полско гражданство, относно 
проблемите й с въздушния превозвач „Ryanair“

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията описва проблемите, които е имала с въздушния превозвач 
„Ryanair“. Тя посочва, че ако искат да подадат оплакване, клиентите могат да се 
свържат с въздушния превозвач по факс или по пощата в Ирландия, и то само на 
английски език. „Ryanair“ отговаря на клиентите по електронна поща, докато клиентите 
трябва да използват традиционните писмени средства за комуникация. Вносителката на 
петицията счита, че е абсурдно въздушен превозвач, който има толкова голяма 
клиентела в Полша, да не предлага на клиентите си възможността да се свържат с него 
в Полша и на полски език.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 февруари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Вносителката описва проблемите, с които се е сблъскала при опит да подаде оплакване 
до въздушния превозвач „Ryanair“. „Ryanair“ приема оплаквания, изпратени единствено 
по поща или факс. Тоест, клиентите не могат да подават оплаквания по електронна 
поща. Освен това оплакването трябва да бъде написано на английски език, въпреки че 
се отнася за билет, запазен от полски клиент за полет, излитащ от полско летище.

Съгласно Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики, сервизното 
обслужване на клиенти и политиката за разглеждане на жалби на въздушните 



PE448.700v01-00 2/2 CM\829511BG.doc

BG

превозвачи не трябва да бъдат заблуждаващи и следва да отразяват обещаното от 
превозвача. Директивата не забранява на превозвачите да налагат определени 
изисквания за подаване на оплаквания, при условие, че пътниците са уведомени за тези 
изисквания и не са заблудени от предоставената информация. По-специално, 
общуването с потребителите на определен език преди извършването на сделката и след 
това предоставянето на сервизно обслужване само на друг език, без това да е ясно 
посочено на потребителя преди извършването на сделката, е забранено от директивата 
при всякакви обстоятелства.

Националните органи и съдилища са компетентни да определят във всеки отделен 
случай дали практиките на превозвача са заблуждаващи или не.

Следва да се отбележи, че по отношение на специфичния случай на въздушните 
превозвачи, когато пътниците считат, че правата им съгласно Регламент (ЕО) 261/20041
или 1107/20062 са нарушени, те следва да подадат оплакване първо до опериращия 
въздушен превозвач, за да могат, ако не са удовлетворени, да отнесат жалбата си до 
компетентните национални изпълнителни органи или до компетентния съд. В 
конкретния случай националните изпълнителни органи следва да предприемат 
необходимите мерки, за да преценят дали фактът, че въздушният превозвач позволява 
на пътниците да подават оплаквания единствено по поща или факс и единствено на 
английски език, както и съответните условия, могат да попречат на последните да 
подадат оплакване, като по този начин де факто се ограничават правата на пътниците.

Поради трансграничния характер на оплакването за вносителката може да бъде от 
полза да се свърже с Европейския потребителски център в Полша:

ЕВРОПЕЙСКИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР
EUROPEJSKIE CENTRUM KONSUMENCKIE
Plac Powstańców Warszawy 1
PL - 00 950 Warsaw
Тел: +48/22 55 60 118
Факс: +48/22 55 60 359
електронна поща: info@konsument.gov.pl
Website: www.konsument.gov.pl

                                               
1 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 
февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на 
пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за 
отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 − ОВ L 46/1, 17.2.2004 г.
2 Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 
2006 година относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена 
подвижност при пътувания с въздушен транспорт; ОВ 201/01 от 26.07.2006 г.


