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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1650/2009 dėl peticijos pateikėjos problemų su oro skrydžių 
bendrove „Ryanair“, kurią pateikė Lenkijos pilietė A. G.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja aprašo problemas, patirtas bendraujant su oro skrydžių bendrove 
„Ryanair“. Ji pažymi, kad skundo atveju su oro skrydžių bendrove įmanoma susisiekti tik 
bendrovės faksu arba jos pašto adresu Airijoje ir tik anglų kalba. „Ryanair“ atsako klientams 
elektroniniu paštu, tačiau klientai turi naudotis tradiciniais rašytiniais komunikacijos būdais. 
Peticijos pateikėjos manymu, absurdiška, kad oro skrydžių bendrovė, turinti Lenkijoje tiek 
daug klientų, nesudaro Lenkijos klientams galimybės susisiekti su ja Lenkijoje ir lenkų kalba.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. vasario 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Peticijos pateikėja kalba apie problemas, patirtas bendraujant su oro skrydžių bendrove 
„Ryanair“, kai ji mėgino pateikti skundą bendrovei. Oro skrydžių bendrovė „Ryanair“ priima 
skundus tik paštu arba faksu. Todėl klientas negali siųsti skundų elektroniniu paštu. Be to, 
skundas turi būti parašytas anglų kalba, nors bilietą užsako Lenkijos vartotojas skrydžiui iš 
Lenkijos oro uosto.

Pagal Direktyvą 2005/29/EB dėl nesąžiningos komercinės veiklos, vartotojų aptarnavimo po 
pardavimo ir skundų nagrinėjimo tvarka oro skrydžių bendrovėse neturi būti klaidinančios ir 
turėtų atspindėti tai, ką bendrovė žadėjo. Direktyvoje nedraudžiama bendrovėms nustatyti tam 
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tikrus reikalavimus dėl skundų pateikimo, jeigu keleiviai informuojami apie šiuos 
reikalavimus, ir tokia informacija jų neklaidina. Tiksliau, pagal šią Direktyvą visais atvejais 
draudžiama bendrauti su vartotojais tam tikra kalba prieš sudarant sandorį, o vėliau teikti 
aptarnavimą po pardavimo tik kita kalba, apie tai aiškiai neinformavus vartotojo prieš jam 
atliekant sandorį.

Nacionalinės valdžios institucijos ir teismai privalo įvertinti, ar kiekvienu atskiru atveju 
bendrovės veikla yra klaidinanti, ar ne.

Reikėtų pažymėti, kad konkrečiai tais atvejais, kai naudojamasi oro skrydžių bendrovių 
paslaugomis, jeigu keleiviai mano, kad jų teisės pagal Reglamentą (EB) 261/20041 arba 
1107/20062 yra pažeistos, jie pirmiausia turi pateikti skundą skrydį vykdančiam oro vežėjui, o 
vėliau – jeigu atsakymas į skundą jų netenkina – gali pateikti savo prašymą nacionalinėms 
vykdymą užtikrinančioms institucijoms (NVUI) arba kompetentingam teismui. Šiuo 
konkrečiu atveju NVUI turi imtis būtinų priemonių, siekdamos įvertinti, ar tai, kad oro 
skrydžių bendrovė leidžia keleiviams pateikti savo reikalavimus tik paštu arba faksu ir tik 
anglų kalba, taip pat atitinkamos sąlygos, gali praktiškai sukliudyti pastariesiems pateikti 
skundą, šiais veiksmais de facto ribojant transporto keleivių teises.

Kadangi skundas yra tarpvalstybinio pobūdžio, vertėtų kreiptis į Lenkijos Europos vartotojų 
centrą šiuo adresu: 

EUROPOS VARTOTOJŲ CENTRAS 
EUROPEJSKIE CENTRUM KONSUMENCKIE
Plac Powstańców Warszawy 1
PL – 00 950 Varšuva
Tel.: +48/22 55 60 118
Faksas: +48/22 55 60 359
El. p.: info@konsument.gov.pl
Interneto svetainė: www.konsument.gov.pl“
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