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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1196/2012 af Helena Carvalho, portugisisk statsborger, om 
lavprisflyselskabers påståede vildledende reklamer

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer til, at der udarbejdes EU-lovgivning for at forhindre flyselskaber, 
navnlig lavprisflyselskaber, i at gøre reklame for billetpriser, som ikke svarer til den endelige 
pris. Ifølge andrageren stiger prisen, efterhånden som transaktionen skrider frem, og 
basisprisen gælder egentlig aldrig, da der bagefter tilføjes obligatoriske afgifter. Der er 
yderligere gebyrer for at anvende kreditkort eller det såkaldte PayPal-betalingssystem. 
Kunderne får ikke mulighed for at anvende en gratis betalingsmekanisme, og både dette beløb 
og de obligatoriske gebyrer bør derfor medtages i den annoncerede pris. Der blev gjort 
reklame for en nylig returflyvning Lissabon-Paris-Lissabon med et flyselskab af denne type til 
165 EUR, som endte med at koste 194,50 EUR. Dette skyldtes udelukkende uundgåelige 
gebyrer for forbrugeren, dvs. uden forsikring eller yderligere bagage ud over den såkaldte 
”håndbagage”. Hun mener, at onlineforbrugeres interesser bør beskyttes, således at de kan 
sammenligne billetpriser, uden at de skal fortsætte til det endelige trin i et potentielt køb for at 
blive oplyst om lavprisflyselskabers obligatoriske gebyrer. Dette vil gøre det muligt for 
kunderne at sammenligne sådanne priser med priser fra andre flyselskaber, som allerede gør 
reklame med priser, der er inklusive afgifter og andre gebyrer for betaling med kreditkort.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. januar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. september 2013
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”Andragendet fokuserer på den påståede mangel på gennemsigtighed i flyselskabers 
reservations- og reklamepolitikker.  Kommissionen ønsker at henlede andragerens 
opmærksomhed på den relevante lovgivning.

EU-borgerne beskyttes af fem vigtige EU-retsakter, der har ligget til grund for behandlingen 
af andragendet:

a) Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om 
fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet1 (forordningen om 
lufttrafiktjenester)

b) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders 
urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked2 (direktivet om urimelig 
handelspraksis),

c) Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler3
(direktivet om urimelige kontraktvilkår)

d) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om 
forbrugerrettigheder4 (forbrugerrettighedsdirektivet)

e) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF af 13. november 2007 om 
betalingstjenester i det indre marked (betalingstjenestedirektivet). 

a) Princippet om fri prisfastsættelse er fastslået i artikel 22 i direktivet om lufttrafiktjenester, 
hvori det hedder, at EF-luftfartsselskaberne frit fastsætter ”flybilletpriserne og 
luftfragtraterne for trafikflyvninger inden for Fællesskabet”.

Denne frie prisfastsættelse er imidlertid ikke uindskrænket. I henhold til artikel 23, stk. 1, i 
samme forordning skal luftfartsselskaberne således sikre, at flybilletpriser og luftfragtrater, 
der tilbydes eller offentliggøres, uanset i hvilken form, som er til rådighed for offentligheden, 
omfatter de gældende betingelser samt alle gældende skatter og afgifter, tillæg og gebyrer, der 
er obligatoriske og forudseelige på tidspunktet for offentliggørelsen. Desuden kræves det, at 
der foruden den endelige pris mindst skal angives følgende: (a) flybilletprisen eller 
luftfragtraten, (b) skatter, (c) lufthavnsafgifter og (d) andre afgifter, tillæg eller gebyrer, f.eks. 
med relation til sikkerhed eller brændstof. For så vidt angår valgfrie pristillæg hedder det i 
samme artikel, at sådanne ”skal meddeles på en klar, gennemskuelig og utvetydig måde ved 
reservationsprocedurens start, og [at] kunden skal acceptere dem ved et aktivt valg”.
b) Endvidere er prisfastsættelsen i lufttransportsektoren pr. definition underlagt den gældende

lovgivning vedrørende urimelig handelspraksis.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:0020:DA:PDF.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:DA:PDF.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:095:0029:0034:DA:PDF.
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:DA:PDF.
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Kommissionens tjenestegrene mener, at et tillæg for administration af betalinger skal 
betragtes som et valgfrit pristillæg, når der findes et gratis og alment tilgængeligt alternativ til 
betalingsmetoden på det marked, hvor tillægget opkræves.

Af de ovennævnte bestemmelser kan det konkluderes, at eksistensen af et sådant tillæg skal 
være tydeligt angivet ved reservationsprocedurens start. Kundens accept skal angives klart 
ved et aktivt valg i løbet af reservationsproceduren.

c) De vilkår og betingelser, under hvilke et luftfartsselskab tilbyder valgfrie elementer til 
flybilletten på et alsidigt og konkurrencebaseret marked, er et kommercielt anliggende for 
det pågældende luftfartsselskab. De pågældende vilkår og betingelser skal imidlertid være 
retfærdige, klare og gennemsigtige. Passagererne har ret til at kende betingelserne for 
brugen af de pågældende tjenester. Den gældende lovgivning dækker allerede dette 
spørgsmål.

d) Forbrugerrettighedsdirektivet vil supplere direktivet om urimelige kontraktvilkår. Det 
træder i kraft den 13. juni 2014. Det nye direktiv indeholder bestemmelser vedrørende 
oplysning om, at erhvervsdrivende, inden onlinebetalingen gennemføres, på gennemsigtig 
vis skal angive forpligtelsen til, at gebyrer for betalingsmidler (dvs. tillæg for brug af 
betalingskort) ikke overstiger de udgifter, som afholdes af den erhvervsdrivende i 
forbindelse med anvendelsen af sådanne betalingsmidler, samt forpligtelsen til at opnå 
forbrugerens udtrykkelige samtykke til eventuelle betalinger ud over betalingen for den 
erhvervsdrivendes vigtigste kontraktlige forpligtelse.  

e) Spørgsmålet om tillæg for brug af betalingsmidler som f.eks. betalingskort er behandlet i 
betalingstjenestedirektivet. Artikel 52, stk. 3, i direktivet giver de handlende (f. eks. 
flyselskaberne) ret til at opkræve afgifter for brug af betalingskort. Imidlertid har 
medlemsstaterne mulighed for at begrænse eller forbyde sådanne afgifter. På indeværende 
tidspunkt er det forbudt at opkræve tillæg i 14 EU-medlemsstater. De medlemsstater, der 
har besluttet at tillade opkrævning af tillæg for brug af betalingskort, skal tilpasse deres 
lovgivning efter det ovenfor nævnte forbrugerrettighedsdirektiv og forbyde opkrævning af 
tillæg ud over den erhvervsdrivendes udgifter, hvilket ofte forekom tidligere ved køb af 
flybilletter. Endelig henledes opmærksomheden på, at Kommissionens nylige forslag om 
gennemgang af betalingstjenestedirektivet og en ny forordning om multilaterale 
interbankgebyrer for betalinger med betalingskort, når de er vedtaget, tilsammen vil føre til 
afskaffelse af afgifter for så godt som alle forbrugernes betalings- og kreditkort.

Konklusion 

Kommissionen er af den opfattelse, at flypassagerer er beskyttet af EU-retten, når de køber 
luftfartstjenester. Det påhviler medlemsstaterne at sikre en gennemsigtig prisfastsættelse 
under kontrol af Kommissionen som traktaternes vogter, og det er derfor op til 
medlemsstaterne at afgøre, om de påståede uoverensstemmelser er ulovlige. Europa-
Kommissionen vil fortsat tilskynde de nationale myndigheder til at forbedre 
gennemførelsespolitikken.

Kommissionens tjenestegrene er derfor af den opfattelse, at det - så længe flyselskaberne 
overholder samtlige krav i forordning (EF) nr. 1008/2008 og de øvrige ovennævnte retsakter –
ikke er ulovligt at fastsætte transportvilkår og -betingelser, herunder bestemmelser om 
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prispolitik. Hvis andrageren mener, at de ovennævnte bestemmelser ikke blev anvendt af 
flyselskaberne, er hun berettiget til at søge bistand hos de nationale 
håndhævelsesmyndigheder i den pågældende medlemsstat, som skal behandle sagen. 
Andrageren har også mulighed for at henvende sig til en national domstol, hvis hun mener, at 
de påståede overtrædelser har haft negative følger.”


