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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.9.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1196/2012 , внесена от Елена Карвалю, с португалско 
гражданство, относно предполагаема заблуждаваща реклама от страна 
на нискотарифните авиокомпании

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията призовава за изготвяне на европейско законодателство, 
предотвратяващо рекламиране на цени на билети, които не съответстват на 
окончателната цена, от страна на авиокомпаниите, и по-специално на нискотарифните 
авиокомпании. Според вносителката на петицията, цената се увеличава с напредването 
на трансакцията, като основната цена всъщност никога не се прилага поради 
добавянето на задължителни такси впоследствие. Допълнителни такси биват 
начислявани при използването на кредитна карта или платежната система „PayPal“. На 
потребителите не се предоставя възможност за използване на безплатен платежен 
механизъм, и следователно тази сума и задължителните такси следва да бъдат 
включени в рекламираната цена. Двупосочен билет по направление Лисабон-Париж-
Лисабон, наскоро закупен от такъв тип авиокомпания, е бил рекламиран на цена 165 
EUR, но окончателната му цена се е равнявала на 194.5 EUR в резултат единствено на 
неизбежните за потребителя такси, т.е. без застраховка или допълнителен багаж, освен 
т.нар. „ръчен багаж“. Вносителката на петицията твърди, че интересите на онлайн 
потребителите следва да бъдат защитени, така че те да могат да сравнят цените на 
билетите без да се налага да продължат до последния етап от потенциалното 
закупуване, за да бъдат осведомени относно задължителните такси, изисквани от 
нискотарифните авиокомпании. Това би позволило на потребителите да сравнят цените 
на билетите на нискотарифните авиокомпании с тези, предлагани от други 
авиокомпании, които рекламират цени, включващи такси и начисления, добавяни при 
плащане с кредитна карта.
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2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 януари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 септември 2013 г.

Петицията поставя акцент върху твърденията за липса на прозрачност на политиките за 
резервации и реклами на авиокомпаниите.  Службите на Комисията биха искали да 
обяснят на вносителя на петицията на съответното законодателство.

Гражданите на ЕС са защитени въз основа на пет важни документа от правото на ЕС, 
които са послужили като основа за разглеждането на петицията:

а) Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 
2000 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в 
Общността1 (Регламент за въздухоплавателните услуги),

б) Директива 2005/29/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. 
относно нелоялните търговски практики от страна на търговци към потребители на 
вътрешния пазар2 (Директива за нелоялните търговски практики);

в) Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните 
клаузи в потребителските договори3 (Директива за неравноправните клаузи в 
потребителските договори),

г) Директива 2011/83/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011     
година относно правата на потребителите4 (Директива относно правата на 
потребителите), 

д) Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. 
относно платежните услуги във вътрешния пазар (Директива за платежните услуги), 

а) В член 22 от Регламента за въздухоплавателните услуги се обявява свобода на 
ценообразуването за въздушните превозвачи, като се подчертава, че „въздушните 
превозвачи от Общността […] определят свободно тарифите и таксите за 
вътрешнообщностни въздухоплавателни услуги“.

Въпреки това тази свобода на ценообразуване не е абсолютна. Член 23, параграф 1 от 
същия регламент налага задължението въздушните превозвачи да включват 
приложимите условия и всички приложими данъци, такси, допълнителни такси и 
тарифи, които няма как да бъдат избегнати и които могат да се предвидят към момента 
на публикуването, предлагани или публикувани под всякаква форма на масовия 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:0020:de:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:BG:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:095:0029:0034:BG:PDF
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:BG:PDF
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потребител. В допълнение, с регламента се установява, че освен посочване на крайната 
цена, се посочва най-малко и следната информация: а) въздухоплавателните тарифи 
или такси; б) данъци; в) летищни такси; и г) други такси, допълнителни такси или 
тарифи, като например свързани със сигурността или горивото. По отношение на 
незадължителните ценови добавки, в същия член се казва, че те „се съобщават по ясен, 
прозрачен и недвусмислен начин в началото на всеки процес на резервация, като 
приемането им от страна на потребителя се основава на „възможност за избор““.

б) Освен това, цените в сектора на въздушния транспорт са също така, по дефиниция, 
предмет на общото законодателство, занимаващо се с нелоялни търговски практики.

Службите на Комисията считат, че допълнителна такса за управление на плащането е 
незадължителна ценова добавка, когато съществува безплатен и широко разпространен 
алтернативен метод за плащане на дадения пазар, където се събира допълнителната 
такса.

От посочените по-горе разпоредби може да се заключи, че съществуването на такава 
такса трябва да бъде ясно посочено в началото на процеса на резервация. Съгласието на 
потребителя трябва да бъде ясно установено чрез механизъм за „възможност за избор“ 
по време на процеса на резервация.

в) Редът и условията, при които даден въздушен превозвач поставя незадължителни 
елементи на самолетен билет в един разнообразен и конкурентен пазар, е търговски 
въпрос за съответния превозвач. Но тези условия трябва да бъдат справедливи, ясни 
и прозрачни. Пътниците имат право да се запознаят с условията, при които те могат 
да използват тези услуги. Този проблем вече е обхванат в съществуващото 
законодателство.

г) Директивата относно правата на потребителите ще допълни Директивата за 
неравноправните клаузи в потребителските договори. Тя ще влезе в сила на 13 юни 
2014 г. Новата директива съдържа разпоредби, отнасящи се до информацията, която 
търговците следва да показват по прозрачен начин преди да бъде направено онлайн 
плащането, задължението, че таксите, наложени за начините на плащане (т.е. 
допълнителни такси за използване на разплащателни карти) не надвишават 
разходите, поети от търговеца за използването на такива средства, както и 
задължението за получаване на изричното съгласие на потребителя за всяко 
допълнително плащане към плащането за основното договорно задължение на 
търговеца. 

д) Въпросът с допълнителните такси за използване на платежни средства, като 
например разплащателни карти, е разгледан в Директивата за платежните услуги. 
Член 52, параграф 3 от Директивата дава на търговците (например авиокомпании) 
правото да прилагат такси за използване на разплащателни карти. При все това, 
държавите членки имат възможност да ограничат или забранят тези такси. 
Понастоящем налагането на допълнителни такси е забранено в 14 от държавите-
членки на ЕС. Държавите членки, които решиха да позволят налагането на 
допълнителни такси за използването на разплащателни карти, трябва да адаптират 
своите закони към  гореспоменатата Директива относно правата на потребителите и 
да се забрани налагането на допълнителни такси над стойността на разходите на 
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търговеца, което често се случваше по-рано при закупуване на самолетни билети. На 
последно място, следва да се отбележи, че последните предложения на Комисията за 
преразглеждане на Директивата за платежните услуги и нов Регламент за обменните 
такси  за картови плащания, след като бъдат приети, заедно ще доведат до 
премахване на завишените такси за всички потребителски дебитни и кредитни карти.

Заключение 

Комисията счита, че пътниците във въздушния транспорт са защитени от 
законодателството на ЕС при закупуване на въздухоплавателните услуги. Държавите 
членки са отговорни за прилагането на прозрачността на разпоредбите за цените, под 
контрола на Комисията като пазител на Договора, и поради това е задължение на 
държавите членки да решат дали предполагаемите несъответствия са незаконни.

Поради това, службите на Комисията са на мнение, че - стига всички изисквания, 
предвидени от Регламент (ЕО) 1008/2008 и другите правни текстове, анализирани по-
горе, да са спазени от авиокомпаниите - определянето на реда и условията за превоз, 
включително разпоредбите относно политиката на ценообразуване не е незаконно. 
Европейската комисия ще продължи да насърчава по-доброто прилагане на политиката 
с националните органи. Ако вносителят на петицията счита, че посочените по-горе 
разпоредби не се прилагат от въздушните превозвачи, той / тя има право да поиска 
съдействие от компетентните национални органи в своята държава членка, която 
разглежда случая. Вносителят на петицията може също така да се обърне към 
национален съд, ако той / тя счита, че твърдения за нарушения са оказали 
неблагоприятно влияние.


