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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1650/2009, adresată de A.G., de cetăţenie poloneză, privind 
problemele sale cu compania aeriană Ryanair

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara descrie problemele pe care le-a avut cu compania aeriană Ryanair. Ea subliniază 
faptul că, în cazul unei plângeri, este posibilă sesizarea respectivei companii aeriene doar prin 
fax sau la o adresă poştală din Irlanda şi numai în limba engleză. Compania Ryanair răspunde 
clienţilor prin email, însă aceştia sunt obligaţi să folosească metodele scrise tradiţionale de 
comunicare. Petiţionara consideră că este absurd ca o companie aeriană, care are un număr 
atât de mare de clienţi în Polonia, să nu ofere clienţilor polonezi posibilitatea de a contacta 
această companie în Polonia şi în limba poloneză.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 februarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Petiţionara face referire la problemele cu Ryanair pe care le-a întâlnit atunci când a încercat să 
depună o plângere împotriva companiei. Ryanair acceptă plângeri doar prin poştă sau fax. 
Prin urmare, un client nu poate trimite plângeri prin email. Mai mult, plângerea trebuie 
redactată în limba engleză chiar dacă este vorba despre un bilet rezervat de un client polonez 
pentru un zbor care pleacă dintr-un aeroport polonez.

În temeiul Directivei 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale, asistenţa post-
vânzare către clienţi şi politica de soluţionare a plângerilor a companiilor aeriene nu trebuie să 
fie înşelătoare şi ar trebui să reflecte promisiunile companiei. Directiva nu interzice 
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companiilor să impună anumite cerinţe pentru formularea plângerilor, atâta timp cât pasagerii 
sunt la curent cu aceste cerinţe şi nu sunt induşi în eroare de astfel de informaţii. Mai precis, 
conform directivei, comunicarea cu clienţii într-o anumită limbă anterior tranzacţiei şi 
punerea la dispoziţie a serviciilor post-vânzare doar într-o altă limbă, fără a-i menţiona în mod 
clar acest fapt consumatorului înainte de tranzacţie, este interzisă, indiferent de împrejurări.

Este de competenţa autorităţilor şi instanţelor naţionale să stabilească în fiecare caz dacă 
practicile companiei sunt înşelătoare sau nu.

Trebuie reţinut faptul că, în ceea ce priveşte cazul particular al liniilor aeriene, atunci când 
pasagerii consideră că drepturile lor conform Regulamentului (CE) 261/20041 sau 1107/20072

au fost încălcate, aceştia trebuie mai întâi să înainteze plângerea transportatorului aerian, 
pentru ca apoi - dacă nu sunt mulţumiţi - să poată depune plângerea în faţa autorităţilor 
naţionale competente sau a instanţei competente. În acest caz specific, autorităţile naţionale 
trebuie să ia măsurile necesare pentru a stabili dacă faptul că compania aeriană le permite 
clienţilor să îi adreseze plângeri doar prin fax sau poştă şi doar în limba engleză, precum şi 
modalităţile relevante pot descuraja efectiv pe cei din urmă să înainteze o plângere, limitând 
astfel de facto drepturile pasagerilor.

Din cauza naturii transfrontaliere a plângerii, se recomandă contactarea Centrului European al 
Consumatorilor din Polonia: 

CENTRUL EUROPEAN AL CONSUMATORILOR 
EUROPEJSKIE CENTRUM KONSUMENCKIE
Plac Powstańców Warszawy 1
PL - 00 950 Varşovia
Tel: +48/22 55 60 118
Fax: +48/22 55 60 359
E-mail: info@konsument.gov.pl
Website: www.konsument.gov.pl

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a 
pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a 
zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 — JO L 46, 17.2.2004, p. 1.
2 Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu 
handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului; 
JO L 201, 26.7.2006, p. 1.


