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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1196/2012, którą złożyła Helena Carvalho (Portugalia) w sprawie
domniemanego wprowadzania klientów w błąd przez reklamy linii lotniczych 
„low cost”

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję domaga się opracowania przepisów europejskich, które nie pozwolą 
liniom lotniczym, w szczególności liniom „low cost”, na ogłaszanie cen biletów, które nie 
odpowiadają ich rzeczywistej cenie końcowej. Składająca petycję informuje, że ta cena 
wzrasta w czasie zakupu, ponieważ poza ceną bazową, która nigdy nie jest równa końcowej, 
istnieją obowiązkowe opłaty, które są doliczane dopiero później. Do tego dochodzi jeszcze 
prowizja za płatność za pomocą karty kredytowej lub systemu płatności „Paypal”. Nie ma 
możliwości skorzystania z innego trybu płatności, który byłby darmowy, w związku z czym ta 
kwota powinna być wliczona w ogłaszaną cenę biletu, podobnie jak inne opłaty 
obowiązkowe. Niedawno jedna z takich linii lotniczych reklamowała bilet na podróż 
Lizbona–Paryż–Lizbona za 165 euro, a jego rzeczywista cena wyniosła 194,5 euro, wliczając 
wyłącznie opłaty, na które klient nie ma wpływu, tzn. bez ubezpieczenia i dopłat za bagaż 
inny niż podręczny. Składająca petycję domaga się ochrony interesów konsumentów 
dokonujących zakupów online, postulując, by klienci mogli porównywać w internecie ceny 
biletów bez konieczności dochodzenia do ostatniego etapu ewentualnego zakupu biletów linii 
„low cost”, kiedy dowiadują się o kolejnych obowiązkowych opłatach, dzięki czemu będą 
mogli porównać ceny z ofertami innych linii lotniczych, które podają ceny z już wliczonymi 
obowiązkowymi opłatami i prowizją za płatność kartą kredytową.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 stycznia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 września 2013 r.

Petycja dotyczy domniemanego braku przejrzystości strategii linii lotniczych w zakresie 
rezerwacji i reklamy. Służby Komisji pragną odesłać składającą petycję do odnośnych 
przepisów prawnych.

Obywatele UE są chronieni na mocy pięciu ważnych aktów prawnych, które stanowiły punkt 
wyjścia przy rozpatrywaniu petycji:

a) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 
2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie 
Wspólnoty1 (rozporządzenie w sprawie przewozów lotniczych),

b) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE z dnia 11 maja 2005 r. 
dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec 
konsumentów na rynku wewnętrznym2 (dyrektywa o nieuczciwych praktykach
handlowych);

c) dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków 
w umowach konsumenckich3,

d) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w 
sprawie praw konsumentów4,

e) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/64/WE z dnia 13 listopada 2007 r. w 
sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa w sprawie usług 
płatniczych). 

a) Artykuł 22 rozporządzenia w sprawie przewozów lotniczych przewiduje swobodę 
przewoźników lotniczych przy ustalaniu cen, gdyż stanowi, że „wspólnotowi przewoźnicy 
lotniczy [...] swobodnie ustalają taryfy lotnicze i stawki za wewnątrzwspólnotowe przewozy 
lotnicze”.

Owa swoboda w ustalaniu cen nie jest jednak absolutna. Na mocy art. 23 ust. 1 tego samego 
rozporządzenia przewoźnicy lotniczy mają obowiązek uwzględnienia obowiązujących 
warunków, a także wszelkich obowiązujących podatków, należności, dopłat i opłat, które są 
nieuniknione i które można przewidzieć w momencie publikacji, kiedy oferta jest 
publikowana lub kierowana do ogółu odbiorców. Ponadto z artykułu tego wynika, że oprócz 
podania ceny końcowej należy wyszczególnić co najmniej: a) taryfę lotniczą lub stawkę 
lotniczą; b) podatki; c) opłaty lotniskowe; oraz d) inne opłaty, dopłaty lub należności 
związane z bezpieczeństwem lub paliwem. W odniesieniu do opłat opcjonalnych ten sam 
artykuł stanowi, że informacje o nich „są przekazywane w sposób wyraźny, przejrzysty i 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:0020:PL:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:PL:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:095:0029:0034:PL:PDF
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:PL:PDF
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jednoznaczny na początku procesu rezerwacji, zaś zgoda klienta jest wyrażana na zasadzie 
opcjonalnej”.

b) Ustalanie cen w sektorze transportu lotniczego podlega ponadto z definicji ogólnym 
przepisom dotyczącym nieuczciwych praktyk handlowych.

Służby Komisji uważają, że dopłata za dokonanie płatności stanowi opłatę opcjonalną, jeżeli 
istnieje bezpłatna i łatwo dostępna alternatywa wobec sposobu dokonania płatności na danym 
rynku, na którym pobiera się dopłatę.

Na podstawie wyżej wymienionych przepisów można wywnioskować, że o istnieniu takiej 
dopłaty należy jednoznacznie poinformować już na początku procesu rezerwacji. Zgoda 
konsumenta musi zostać uzyskana w sposób jednoznaczny poprzez mechanizm 
umożliwiający mu podjęcie odpowiedniej decyzji podczas procesu rezerwacji.

c) Warunki udostępniania przez przewoźnika lotniczego elementów opcjonalnych w stosunku 
do biletu lotniczego w warunkach zróżnicowanego i konkurencyjnego rynku stanowią 
kwestię handlową, o której decyduje przewoźnik. Jednak warunki te muszą być uczciwe, 
jasne i przejrzyste. Pasażerowie mają prawo znać warunki, na których mogą korzystać z 
odpowiednich usług. Kwestia ta jest już uregulowana w obowiązujących przepisach 
prawnych.

d) Dyrektywa o prawach konsumentów będzie uzupełnieniem dyrektywy o nieuczciwych 
warunkach w umowach konsumenckich. Wejdzie ona w życie w dniu 13 czerwca 2014 r. 
Nowa dyrektywa zawiera przepisy dotyczące informacji, które podmioty handlowe 
powinny wyświetlać w przejrzysty sposób przed dokonaniem płatności online, obowiązku, 
zgodnie z którym opłaty pobierane za sposób dokonania płatności (tj. dopłaty za użycie 
karty kredytowej) nie mogą przekraczać kosztów ponoszonych przez podmiot handlowy za 
użycie takiego sposobu dokonania płatności, a także obowiązku uzyskania wyraźnej zgody 
konsumenta w przypadku płatności dodatkowych w stosunku do płatności za główne 
zobowiązanie podmiotu handlowego wynikające z umowy. 

e) Kwestię pobierania dodatkowych opłat za skorzystanie z danego sposobu dokonania 
płatności, takiego jak karty płatnicze, uregulowano w dyrektywie o usługach płatniczych. 
Na mocy art. 52 ust. 3 dyrektywy podmioty handlowe (np. linie lotnicze) mają prawo 
pobierać opłaty za użycie kart płatniczych. Państwa członkowskie mogą jednak ograniczyć 
wysokość tych opłat lub zakazać ich. Obecnie są one zakazane w 14 państwach 
członkowskich UE. Państwa członkowskie, które postanowiły zezwolić na pobieranie 
dodatkowych opłat za używanie kart płatniczych, muszą dostosować swoje przepisy do 
dyrektywy o prawach konsumentów, o których mowa wyżej, oraz zakazać pobierania opłat 
wyższych niż koszty ponoszone przez podmiot handlowy, co wcześniej często miało 
miejsce przy zakupie biletów lotniczych. Należy ponadto zauważyć, że ostatnie wnioski 
Komisji dotyczące zmian w dyrektywie o usługach płatniczych oraz nowe rozporządzenie 
w sprawie opłat interchange za dokonywanie płatności kartą doprowadzą – w przypadku 
ich przyjęcia – do eliminacji zjawiska pobierania dodatkowych opłat za korzystanie z 
praktycznie wszystkich rodzajów kart debetowych i kredytowych.

Wniosek 
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Komisja uważa, że pasażerowie linii lotniczych są chronieni na mocy prawa UE, kiedy 
nabywają ich usługi. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów 
dotyczących przejrzystości cen, nad czym kontrolę sprawuje Komisja w roli strażniczki 
traktatów, wobec czego to państwa członkowskie decydują o tym, czy domniemane 
rozbieżności są niezgodne z prawem. Komisja Europejska w dalszym ciągu będzie zachęcać 
władze krajowe do skuteczniejszego wdrażania polityki.

W związku z tym służby Komisji są zdania, że dopóki linie lotnicze przestrzegają wszystkich 
wymogów zawartych w rozporządzeniu (WE) 1008/2008 i innych przepisach prawnych, o 
których mowa powyżej, ustalanie warunków przewozu, w tym przepisów dotyczących 
polityki cenowej, nie jest niezgodne z prawem. Jeżeli składająca petycję uważa, że 
przewoźnicy lotniczy nie zastosowali się do wymienionych wyżej przepisów, ma prawo 
zwrócić się o pomoc do krajowych organów egzekwowania prawa w swoim państwie 
członkowskim, które rozpatrzy sprawę. Składająca petycję może również wkroczyć na drogę 
sądową, jeżeli jej zdaniem domniemane naruszenia doprowadziły do powstania szkody.


