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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1650/2009 af A.G., polsk statsborger, om hendes problemer med 
luftfartsselskabet Ryanair

1. Sammendrag

Andrageren redegør for de problemer, hun har haft med luftfartsselskabet Ryanair. Hun 
påpeger, at det i tilfælde af en klage kun er muligt at henvende sig til det pågældende 
luftfartsselskab på dettes fax- eller postadresse i Irland og kun på engelsk. Ryanair svarer 
kunderne via e-mail, men disse er forpligtede til at anvende de traditionelle skriftlige 
kommunikationsmetoder. Andrageren mener, at det er absurd, at et flyselskab, der har en så 
stor kundekreds i Polen, ikke giver de polske kunder mulighed for at kontakte dette i Polen og 
på polsk.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. februar 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

"Andrageren henviser til problemer med Ryanair, som hun oplevede, da hun forsøgte at 
indgive en klage til selskabet. Ryanair accepterer kun klager, der indsendes som brev eller pr. 
fax. En kunde kan således ikke indgive klager pr. e-mail. Klagen skal endvidere være skrevet 
på engelsk, selv om den vedrører en billet, der er booket af en polsk kunde til en flyafgang fra 
en polsk lufthavn.

I henhold til direktiv 2005/29/EF om urimelig handelspraksis må luftfartsselskabers 
eftersalgsservice og politik for håndtering af klager ikke være vildledende og skal afspejle det, 
som selskabet har lovet. Direktivet forhindrer ikke selskaber i at indføre bestemte krav til 
indsendelsen af klager, så længe passagererne er informeret om disse krav og ikke vildledes af 
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oplysningerne herom. Mere specifikt er det i henhold til direktivet under alle omstændigheder 
forbudt at kommunikere med kunderne på ét sprog inden transaktionen og derefter 
udelukkende stille eftersalgsservice til rådighed på et andet sprog, hvis ikke kunden gøres 
tydeligt opmærksom på dette inden transaktionen.

Det er op til de nationale myndigheder og domstole i den enkelte sag at vurdere, om 
selskabets praksisser er vildledende eller ej.

I forbindelse med luftfartsselskaber skal det dog bemærkes, at passagerer, som mener, at deres 
rettigheder i henhold til forordning (EF) nr. 261/20041 eller 1107/20062 er blevet krænket, 
skal indgive en klage til det pågældende luftfartsselskab og kan først derefter indbringe deres 
klage for de kompetente nationale håndhævelsesmyndigheder eller domstole, hvis de ikke når 
en tilfredsstillende løsning. I denne specifikke sag bør de nationale håndhævelsesmyndigheder 
træffe de nødvendige foranstaltninger til at vurdere, om det, at luftfartsselskabet kun tillader 
passagerer at indgive klager pr. brev eller fax og kun på engelsk, samt de relevante 
bestemmelser rent faktisk afholder passagerer fra at fremføre deres klage og dermed i praksis 
begrænser passagerernes rettigheder.

På grund af klagens grænseoverskridende karakter kan det være nyttigt at kontakte det 
europæiske forbrugercenter i Polen : 

EUROPEAN CONSUMER CENTRE 
EUROPEJSKIE CENTRUM KONSUMENCKIE
Plac Powstańców Warszawy 1
PL - 00 950 Warsaw
Tlf.: +48/22 55 60 118
Fax: +48/22 55 60 359
E-mail: info@konsument.gov.pl
Websted: www.konsument.gov.pl"
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 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om 

kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser 
og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 - EUT L 46/1 af 17.2.2004.
2
 Forordning (EF) nr. 1107/2006 om bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly - EUT 

201/01 af 26.7.2006.


