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Temats: Lūgumraksts Nr. 1650/2009, ko iesniedza Polijas valstspiederīgā A. G., par 
problēmām ar aviokompāniju Ryanair

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apraksta savas problēmas ar aviokompāniju Ryanair. Viņa norāda, 
ka sūdzību gadījumā ar aviolīniju iespējams sazināties tikai pa faksu vai pastu, sūtot vēstules 
uz Īriju, un tikai angļu valodā. Ryanair saviem klientiem atbildes sniedz pa e-pastu, pieprasot, 
lai tie izmanto tradicionālos rakstiskās saziņas līdzekļus. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka 
tas ir absurds, ka aviokompānija, kurai Polijā ir tik daudz klientu, tiem nepiedāvā iespēju ar to 
sazināties Polijā un poļu valodā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 22. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz problēmām ar aviokompāniju Ryanair, ar kurām viņa 
saskārās, mēģinot šai kompānijai iesniegt sūdzību. Ryanair sūdzības pieņem tikai pa pastu vai 
faksu. Tādēļ klients nevar nosūtīt sūdzību pa e-pastu. Turklāt sūdzībai jābūt angļu valodā, lai 
gan tā attiecas uz biļeti, kuru lidojumam no Polijas lidostas rezervējis klients no Polijas.

Saskaņā ar Direktīvu 2005/29/EK par negodīgu komercpraksi aviokompāniju klientu 
garantijas apkalpošanas un sūdzību izskatīšanas politika nedrīkst būt maldinoša un tai ir 
jāatspoguļo aviokompānijas solījumi. Direktīva šīm kompānijām neliedz noteikt prasības 
attiecībā uz sūdzību iesniegšanu, ja vien pasažieri par šīm prasībām ir informēti un ja šī 
informācija viņus nekādā veidā nemaldina. Konkrētāk, direktīvas noteikumi jebkuros 
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apstākļos aizliedz pirms darījuma sazināties ar klientiem kādā noteiktā valodā un pēc tam 
nodrošināt garantijas apkalpošanu citā valodā, skaidri to neatklājot klientam pirms darījuma.

Katrā individuālajā gadījumā valsts varas iestādēm un tiesām ir jāizvērtē, vai kompānijas 
prakse ir maldinoša vai nav.

Jāatzīmē, ka aviokompāniju gadījumā situācijās, kad pasažieri uzskata, ka nav ievērotas viņu 
tiesības, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 261/20041 vai Regulā (EK) Nr. 1107/20062, viņiem 
sūdzība vispirms jāiesniedz attiecīgajai aviokompānijai, lai neapmierinātības gadījumā pēc 
tam sūdzību varētu iesniegt valsts atbildīgajām tiesībaizsardzības iestādēm vai kompetentajai 
tiesai. Šajā konkrētajā gadījumā valsts tiesībaizsardzības iestādēm ir jāveic nepieciešamie 
pasākumi, lai izvērtētu, vai tas, ka aviokompānija pasažieriem sūdzības ļauj iesniegt tikai pa 
pastu vai faksu un tikai angļu valodā, kā arī ar to saistītā kārtība, pasažierus faktiski varētu 
atturēt no sūdzības iesniegšanas, tādējādi de facto ierobežojot pasažieru tiesības.

Sūdzības pārrobežu rakstura dēļ vajadzētu sazināties ar Eiropas Patērētāju informēšanas 
centru Polijā:

EIROPAS PATĒRĒTĀJU INFORMĒŠANAS CENTRS
EUROPEJSKIE CENTRUM KONSUMENCKIE
Plac Powstańców Warszawy 1
PL - 00 950 Varšava
Tālr. +48/22 55 60 118
Fakss +48/22 55 60 359
E-pasts: info@konsument.gov.pl
Tīmekļa vietne: www.konsument.gov.pl”

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regula (EK) Nr. 261/2004, 
ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar 
iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) 
Nr. 295/91, OV L 46, 17.2.2004., 1. lpp.
2 2006. gada 5. jūlija Regula (EK) Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu, OV L 201, 26.7.2006., 
1. lpp.


