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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1196/2012, της Helena Carvalho, πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με ισχυρισμούς περί παραπλανητικής διαφήμισης από αεροπορικές εταιρείες 
χαμηλού κόστους

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ζητεί τη θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας ώστε να αποτρέπονται οι 
αεροπορικές εταιρείες, ιδίως οι εταιρείες χαμηλού κόστους, από να διαφημίζουν εισιτήρια οι 
τιμές των οποίων δεν αντιστοιχούν στην τελική τιμή. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, η τιμή 
του εισιτηρίου αυξάνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συναλλαγής, με αποτέλεσμα να 
μην ισχύει ποτέ η βασική τιμή, καθώς σε αυτή προστίθενται στη συνέχεια υποχρεωτικές 
χρεώσεις. Οι επιπλέον χρεώσεις επιβάλλονται όταν για την πληρωμή του εισιτηρίου 
χρησιμοποιείται πιστωτική κάρτα ή το σύστημα πληρωμών «PayPal». Καθώς δεν παρέχεται 
στους πελάτες η δυνατότητα πληρωμής μέσω ενός δωρεάν συστήματος, τόσο το ποσό του 
εισιτηρίου όσο και οι υποχρεωτικές χρεώσεις θα πρέπει, συνεπώς, να περιλαμβάνονται στη 
διαφημιζόμενη τιμή. Η τιμή ενός πρόσφατου εισιτηρίου μετ’ επιστροφής από τη Λισαβόνα 
προς το Παρίσι με αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους διαφημιζόταν στα 165 ευρώ, ενώ 
το τελικό ποσό ανήλθε στα 194,50 ευρώ λόγω ορισμένων αναπόφευκτων χρεώσεων για τον 
καταναλωτή (π.χ. για ταξιδιωτική ασφάλεια ή για επιπλέον αποσκευές πέραν των 
χειραποσκευών). Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι θα πρέπει να προστατεύονται τα 
συμφέροντα των διαδικτυακών καταναλωτών, ώστε να μπορούν να συγκρίνουν τιμές χωρίς 
να χρειάζεται να φτάσουν στο τελικό στάδιο μιας ενδεχόμενης αγοράς εισιτηρίου 
προκειμένου να ενημερωθούν για τις υποχρεωτικές χρεώσεις των αεροπορικών εταιρειών 
χαμηλού κόστους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν τις 
τιμές των εν λόγω εταιρειών με εκείνες που προσφέρουν άλλες αεροπορικές εταιρείες, οι 
οποίες διαφημίζουν εισιτήρια στις τιμές των οποίων συμπεριλαμβάνονται όλα τα τέλη καθώς 
και τυχόν πρόσθετες χρεώσεις για την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας.
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2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Σεπτεμβρίου 2013

Η αναφορά εστιάζει στην εικαζόμενη έλλειψη διαφάνειας στις πολιτικές κράτησης και 
διαφήμισης που ακολουθούν οι αεροπορικές εταιρείες. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα 
επιθυμούσαν να παραπέμψουν την αναφέρουσα στη σχετική νομοθεσία.

Οι πολίτες της ΕΕ προστατεύονται βάσει πέντε σημαντικών κειμένων του δικαίου της ΕΕ, τα 
οποία χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για την εξέταση της αναφοράς:

α) κανονισμός (ΕΚ) 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών 
γραμμών στην Κοινότητα1 (κανονισμός για τις αεροπορικές γραμμές),

β) οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 
2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές 
στην εσωτερική αγορά2 (οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές),

γ) οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές 
ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές3 (οδηγία σχετικά με τις 
καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων),

δ) οδηγία 2011/83/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 
Οκτωβρίου 2011

σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών4 (οδηγία για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών),

ε) οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης 
Νοεμβρίου 2007, για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (οδηγία για τις 
υπηρεσίες πληρωμών). 

α) Το άρθρο 22 του κανονισμού για τις αεροπορικές γραμμές προβλέπει την ελευθερία 
τιμολόγησης των αερομεταφορέων τονίζοντας ότι «οι κοινοτικοί αερομεταφορείς […] 
καθορίζουν ελεύθερα τους αεροπορικούς ναύλους και τα κόμιστρα για τις ενδοκοινοτικές 
αεροπορικές γραμμές».

Ωστόσο, η ελευθερία τιμολόγησης δεν είναι απόλυτη. Το άρθρο 23 παράγραφος 1 του 
ίδιου κανονισμού επιβάλει στους αερομεταφορείς την υποχρέωση να περιλαμβάνουν 
στους αεροπορικούς ναύλους και στα κόμιστρα που διατίθενται στο ευρύ κοινό, όταν αυτά 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:0020:el:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:EL:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:095:0029:0034:EL:PDF.
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:EL:PDF.
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προσφέρονται ή δημοσιεύονται σε οιαδήποτε μορφή, τους εφαρμοστέους όρους, καθώς 
και όλους τους εφαρμοστέους φόρους, επιβαρύνσεις, προσαυξήσεις και τέλη που είναι 
αναπόφευκτα και προβλέψιμα κατά τη στιγμή της δημοσίευσης. Επιπλέον, προβλέπει ότι, 
πέραν του τελικού αντιτίμου, πρέπει να επισημαίνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) ο 
αεροπορικός ναύλος ή το κόμιστρο, β) οι φόροι, γ) τα τέλη αερολιμένος, και δ) λοιπές 
επιβαρύνσεις, προσαυξήσεις ή τέλη, όπως αυτά που αφορούν την προστασία από έκνομες 
ενέργειες ή τα καύσιμα. Όσον αφορά τις προαιρετικές επιπρόσθετες τιμολογήσεις, το ίδιο 
άρθρο προβλέπει ότι «γνωστοποιούνται σαφώς, διαφανώς και δίχως ασάφειες στην αρχή 
οιασδήποτε διαδικασίας κράτησης θέσεων και η αποδοχή τους από τον πελάτη γίνεται με 
ενεργητική συναίνεση».

β) Επιπλέον, η τιμολόγηση στον τομέα των αερομεταφορών υπόκειται επίσης, εξ ορισμού, 
στις διατάξεις της γενικής νομοθεσίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεωρούν ότι η επιβολή επιβάρυνσης για τη χρήση υπηρεσίας 
πληρωμών συνιστά προαιρετική επιπρόσθετη τιμολόγηση όταν υπάρχει δωρεάν και 
ευρέως διαθέσιμη εναλλακτική λύση όσον αφορά τον τρόπο πληρωμής στη συγκεκριμένη 
αγορά στην οποία επιβάλλεται η επιβάρυνση.

Από τις προαναφερόμενες διατάξεις μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η επιβολή της 
εν λόγω επιβάρυνσης πρέπει να επισημαίνεται ρητώς στην αρχή της διαδικασίας 
κράτησης. Στη συνέχεια, πρέπει να ληφθεί η ρητή συναίνεση του πελάτη μέσω 
μηχανισμού προαιρετικής συμμετοχής («opt-in») κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
κράτησης.

γ) Οι όροι και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων οι αερομεταφορείς παρέχουν προαιρετικά 
στοιχεία πέραν του αεροπορικού εισιτηρίου, σε μια ποικιλόμορφη και ανταγωνιστική 
αγορά, αποτελεί εμπορικό θέμα που αφορά τον εκάστοτε αερομεταφορέα. Ωστόσο, οι εν 
λόγω όροι και οι προϋποθέσεις πρέπει να είναι δίκαιοι, σαφείς και διαφανείς. Οι επιβάτες 
δικαιούνται να γνωρίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούν τις 
εν λόγω υπηρεσίες. Η ισχύουσα νομοθεσία καλύπτει ήδη αυτό το θέμα.

δ) Η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών θα συμπληρώσει την οδηγία σχετικά με τις 
καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων. Θα τεθεί σε ισχύ στις 13 Ιουνίου 2014. Η νέα 
οδηγία περιέχει διατάξεις σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο έμπορος με 
ευκρινή τρόπο προτού διενεργηθεί η διαδικτυακή πληρωμή, την απαγόρευση στους 
εμπόρους να χρεώνουν για τη χρήση μέσων πληρωμής δαπάνη (π.χ. προσαυξήσεις για τη 
χρήση πιστωτικής κάρτας) υπερβαίνουσα το κόστος χρήσης αυτών των μέσων από τον 
έμπορο, καθώς και την υποχρέωση επιδίωξης της ρητής συναίνεσης του καταναλωτή για 
κάθε πληρωμή πέραν της αμοιβής που συμφωνείται για την κύρια συμβατική υποχρέωση 
του εμπόρου. 

ε) Το θέμα της επιβολής επιβάρυνσης για τη χρήση μέσων πληρωμής όπως οι πιστωτικές 
κάρτες καλύπτεται από την οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών. Το άρθρο 52 παράγραφος 
3 της οδηγίας παρέχει στους εμπόρους (π.χ. στους αερομεταφορείς) το δικαίωμα να 
επιβάλλουν πρόσθετη επιβάρυνση για τη χρήση πιστωτικών καρτών. Ωστόσο, τα κράτη 
μέλη έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την επιβάρυνση. Επί του 
παρόντος, η επιβολή επιβάρυνσης απαγορεύεται σε 14 κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη που 
έχουν επιλέξει να επιτρέπουν την επιβολή επιβάρυνσης για τη χρήση πιστωτικών καρτών 
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πρέπει να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους στην προαναφερόμενη οδηγία για τα 
δικαιώματα των καταναλωτών και να απαγορεύσουν η επιβάρυνση να υπερβαίνει το 
κόστος χρήσης αυτών των μέσων από τον έμπορο, κάτι που συνέβαινε συχνά παλαιότερα 
κατά την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έγκριση 
των πρόσφατων προτάσεων της Επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες πληρωμών και τη θέσπιση κανονισμού για τις διατραπεζικές προμήθειες για τις 
πληρωμές με κάρτα θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάργηση των επιβαρύνσεων για όλες 
σχεδόν τις καταναλωτικές χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες.

Συμπέρασμα 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι επιβάτες αεροπορικών μεταφορών προστατεύονται από το δίκαιο 
της ΕΕ κατά την αγορά αεροπορικών υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την 
εξασφάλιση της διαφάνειας των διατάξεων που αφορούν την τιμολόγηση, υπό τον έλεγχο της 
Επιτροπής ως θεματοφύλακα της Συνθήκης και, ως εκ τούτου, εναπόκειται στα κράτη μέλη 
να εξακριβώσουν εάν οι εικαζόμενες αποκλίσεις είναι παράνομες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
συνεχίσει να ενθαρρύνει τις εθνικές αρχές να ακολουθούν μια βελτιωμένη πολιτική 
εφαρμογής.

Κατά συνέπεια, οι υπηρεσίες της Επιτροπής είναι της γνώμης ότι, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
αερομεταφορείς ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1008/2008 και στα υπόλοιπα νομικά κείμενα που προαναφέρθηκαν, ο καθορισμός όρων 
και προϋποθέσεων μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των όρων για την πολιτική 
τιμολόγησης, δεν συνιστά παράβαση. Εάν η αναφέρουσα θεωρεί ότι οι ανωτέρω διατάξεις 
δεν εφαρμόστηκαν από τους αερομεταφορείς, μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή των εθνικών 
αρχών επιβολής στο κράτος μέλος στο οποίο διαμένει, ώστε οι τελευταίες να προβούν στην 
εξέταση της υπόθεσης. Η αναφέρουσα μπορεί επίσης να προσφύγει σε εθνικό δικαστήριο εάν 
πιστεύει ότι οι εικαζόμενες παραβιάσεις προκάλεσαν ζημία.


