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Tárgy: A.G., lengyel állampolgár által benyújtott 1650/2009. számú petíció a 
Ryanair légitársasággal adódó problémáiról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azokat a problémákat ismerteti, amelyekkel a Ryanair légitársasággal 
kapcsolatban szembesült. A petíció benyújtója rámutat, hogy panasz esetén az érintett 
légitársaságot csak a légitársaság írországi fax- vagy postacímén lehet megkeresni, és csak 
angolul. A Ryanair e-mailen válaszol ügyfeleinek, de őket viszont arra kötelezi, hogy a 
kapcsolattartás hagyományos, írásbeli formáit használják. A petíció benyújtójának véleménye 
szerint abszurd, hogy egy légitársaság, amely ilyen nagy ügyfélkörrel rendelkezik 
Lengyelországban, nem biztosít lengyel ügyfelei számára lehetőséget arra, hogy 
Lengyelországban, lengyelül vegyék fel vele a kapcsolatot.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. február 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A petíció benyújtója azokat a problémákat ismerteti, amelyekkel a Ryanair légitársasággal 
szemben emelt panasz benyújtásakor szembesült. A Ryanair kizárólag postai úton vagy faxon 
fogadja a panaszokat. Így az ügyfélnek nincs lehetősége e-mailben panaszt küldeni. A panaszt 
továbbá angol nyelven kell megírni, még akkor is, ha a jegyet egy lengyel ügyfél foglalta, egy 
lengyel repülőtérről induló járatra.
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A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv értelmében a 
légitársaságok értékesítés utáni ügyfélszolgálata és panaszkezelő politikája nem lehet 
megtévesztő, és annak a társaság ígéreteit kell tükröznie. Az irányelv nem akadályozza a 
társaságokat abban, hogy a panaszok benyújtására bizonyos követelményeket írjanak elő, 
amennyiben az utasokat ezen követelményekről tájékoztatják, és nem vezetik félre őket az 
ilyen jellegű információkkal. Konkrétabban szólva, az irányelv minden körülmények között 
tiltja, hogy egy ügylet előtt egy bizonyos nyelven kommunikáljanak a fogyasztókkal, majd az 
értékesítést követő szolgáltatásokat kizárólag egy másik nyelven tegyék elérhetővé, és 
mindezt anélkül, hogy a fogyasztót erről az ügylet előtt világosan tájékoztatták volna.

A nemzeti hatóságok és bíróságok feladata minden egyes esetben felmérni azt, hogy 
megtévesztők-e a társaság gyakorlatai.

A légitársaságok konkrét esetét illetően meg kell jegyezni, hogy amennyiben az utasok úgy 
vélik, hogy sérültek a 261/2004/EK1 vagy az 1107/2006/EK2 rendelet értelmében fennálló 
jogaik, először az üzemeltető légi fuvarozóhoz kell panaszt benyújtaniuk annak érdekében, 
hogy – ha továbbra sem elégedettek – panaszukkal az illetékes nemzeti végrehajtó szervekhez 
vagy az illetékes bírósághoz fordulhassanak. Ebben a konkrét esetben a nemzeti végrehajtó 
szerveknek kell meghozniuk a szükséges intézkedéseket annak megítélésére, hogy az a tény, 
miszerint a légitársaság kizárólag postai úton vagy faxon és kizárólag angol nyelven teszi 
lehetővé az ügyfelek számára panaszaik benyújtását, valamint az alkalmazott módszerek a 
gyakorlatban eltántoríthatják-e az ügyfelet a panasz benyújtásától, ily módon ténylegesen 
korlátozva az utasok jogait.

A panasz határokon átnyúló jellege miatt érdemes felvenni a kapcsolatot a lengyel Európai 
Fogyasztói Központtal: 

EURÓPAI FOGYASZTÓI KÖZPONT 
EUROPEJSKIE CENTRUM KONSUMENCKIE
Plac Powstańców Warszawy 1
PL - 00 950 Varsó
Tel.: +48/22 55 60 118
Fax: +48/22 55 60 359
E-mail: info@konsument.gov.pl
Weboldal: www.konsument.gov.pl

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. február 11-i 261/2004/EK rendelete 
visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak 
nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról és a 295/91/EGK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről, HL L 46., 2004.2.17., 1. o.
2 A 2006. július 5-i 1107/2006/EK rendelet a légi járműveken utazó fogyatékkal élő, 
illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól, HL L 201., 2006.7.26., 1. o.


