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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1196/2012, adresată de Helena Carvalho, de cetățenie portugheză, 
privind presupusa publicitate înșelătoare a companiilor aeriene low cost

1. Rezumatul petiției

Petiționara solicită elaborarea unei legislații europene care să împiedice companiile aeriene, în 
special pe cele low cost, să anunțe prețuri la bilete fără ca acestea să corespundă cu prețul 
final. Potrivit petiționarei, pe parcursul procesului de achiziție a biletului, prețul crește. Se 
pornește de la un preț de bază care nu se păstrează niciodată, întrucât există taxe obligatorii 
care sunt adăugate doar la final. Sumele plătite sunt chiar mai mari dacă se folosesc cărți de 
credit sau sistemul de plată paypal. Având în vedere că nu se asigură opțiunea unui mecanism 
de plată gratuit, aceste comisioane, precum și taxele obligatorii ar fi trebuit incluse în prețul 
anunțat inițial. Recent, pentru o călătorie Lisabona-Paris-Lisabona, o companie de acest gen a 
anunțat un tarif de 165 de euro, care a ajuns la 194,5 euro fără nicio facilitate opțională, adică 
fără asigurări și fără alt bagaj decât bagajul de mână. Petiționara susține că trebuie protejate 
interesele cumpărătorilor online, astfel încât aceștia să poată compara în mod corect prețurile 
biletelor low cost cu oferta altor companii aeriene, care deja anunță prețurile cu taxe și 
comisioane bancare incluse. Clientul nu ar trebui să ajungă la ultima etapă a unei eventuale 
achiziții pentru a cunoaște taxele obligatorii ale companiilor low cost.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 ianuarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 septembrie 2013
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Petiția se axează pe presupusa lipsă de transparență a politicilor de rezervare și de publicitate 
ale companiilor aeriene. Serviciile Comisiei doresc să îndrume petiționara către legislația 
relevantă.

Cetățenii UE sunt protejați în temeiul a cinci acte importante cu putere de lege din legislația 
UE, care servesc ca bază pentru examinarea petiției:

(a)Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 
24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în 
Comunitate1 (Regulamentul privind serviciile aeriene),

(b) Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind 
practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori2
(Directiva privind practicile comerciale neloiale),

(c) Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în 
contractele încheiate cu consumatorii3 (Directiva privind clauzele abuzive),

(d) Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 
privind drepturile consumatorilor4 (Directiva privind drepturile consumatorilor),

(e) Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 noiembrie 2007 
privind serviciile de plată în cadrul pieței interne (Directiva privind serviciile de plată), 

(a) Articolul 22 din Regulamentul privind serviciile aeriene declară libertatea de stabilire a 
tarifelor atunci când evidențiază că „transportatorii aerieni comunitari [...] stabilesc în mod 
liber tarifele pentru transportul aerian de pasageri și respectiv de marfă pentru serviciile 
aeriene intracomunitare.”

Totuși, această libertate de stabilire a tarifelor nu este absolută. Articolul 23 alineatul (1) din 
același regulament impune transportatorilor aerieni obligația de a include condițiile aplicabile 
și toate tarifele, impunerile, tarifele suplimentare și alte comisioane aplicabile, care nu pot fi 
evitate și sunt previzibile în momentul publicării, atunci când sunt oferite sau publicate sub 
orice formă. În plus, se prevede că, pe lângă precizarea prețului final, se specifică cel puțin 
următoarele: (a) tariful pentru transportul aerian de pasageri, respectiv de marfă; (b) taxele; 
(c) tarifele de aeroport și (d) alte tarife, impuneri, tarife suplimentare și comisioane, precum 
cele referitoare la securitate sau carburant. În ceea ce privește suplimentele de preț opționale, 
același articol prevede că acestea „sunt comunicate în mod clar, transparent și lipsit de 
ambiguitate la începutul oricărui proces de rezervare, iar acceptarea lor de către client se face 
pe baza alegerii clientului.”

(b) În plus, stabilirea tarifelor în sectorul transportului aerian face, de asemenea, prin definiție, 
obiectul legislației generale privind practicile comerciale neloiale.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:0020:RO:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:14:32005L0029:RO:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:02:31993L0013:RO:PDF
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:RO:PDF
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Serviciile Comisiei consideră că un tarif suplimentar pentru administrarea plății este un 
supliment de preț opțional, atunci când există o alternativă gratuită și larg disponibilă la 
metoda de plată pe piața unde este perceput tariful suplimentar.

Din dispozițiile sus-menționate, se poate concluziona că existența unui astfel de tarif 
suplimentar trebuie să fie clar specificată la începutul procesului de rezervare. Consumatorul 
trebuie să își dea consimțământul în mod clar printr-un mecanism de alegere pe parcursul 
procesului de rezervare.

(c) Clauzele și condițiile în temeiul cărora un transportator aerian oferă elemente opționale la 
biletul de avion în cadrul unei piețe diverse și competitive sunt o chestiune comercială 
pentru transportatorul respectiv. Dar astfel de clauze și condiții trebuie să fie loiale, clare și 
transparente. Pasageri au dreptul de a cunoaște condițiile în care pot folosi aceste servicii. 
Legislația existentă acoperă deja această chestiune.

(d) Directiva privind drepturile consumatorilor va completa Directiva privind clauzele 
abuzive. Aceasta va intra în vigoare la 13 iunie 2014. Directiva conține dispoziții privind 
informațiile pe care comercianții ar trebui să le afișeze în mod transparent înainte de 
efectuarea plății online, obligația ca taxele impuse pentru mijloacele de plată (adică tarifele 
suplimentare pentru utilizarea unui card de plată) să nu depășească costurile suportate de 
comerciant pentru utilizarea unor astfel de mijloace, precum și obligația de a obține 
consimțământul expres al consumatorului pentru orice plată, în plus față de plata pentru 
principalele obligații contractuale ale comerciantului. 

(e) Directiva privind serviciile de plată abordează tarifele suplimentare pentru utilizarea de 
mijloace de plată precum carduri de plată. Articolul 52 alineatul (3) din directivă oferă 
comercianților (de exemplu, companiilor aeriene) dreptul de a aplica taxe pentru utilizarea 
cardurilor de plată. Cu toate acestea, statele membre au posibilitatea de a limita sau de a 
interzice astfel de taxe. În prezent, tarifele suplimentare sunt interzise în 14 state membre 
ale UE. Statele membre care decid să permită tarifele suplimentare pentru utilizarea 
cardurilor de plată trebuie să își adapteze legislația la Directiva privind drepturile 
consumatorilor, menționată mai sus, și să interzică tarifele suplimentare care depășesc 
nivelul costurilor suportate de comerciant, caz care s-a întâmplat adesea în trecut pentru 
achizițiile de bilete de avion. În final, ar trebui constatat că recentele propuneri ale 
Comisiei referitoare la o directivă privind serviciile de plată revizuită și la un nou 
regulament privind comisioanele interbancare pentru plățile cu cardul vor avea ca rezultat 
comun, odată ce au fost adoptate, eliminarea tarifelor suplimentare, în principiu, pentru 
toate cardurile de debit și de credit ale consumatorilor.

Concluzie 

Comisia consideră că pasagerii care folosesc transporturile aeriene sunt protejați prin 
legislația UE atunci când achiziționează servicii aeriene. Statele membre au sarcina de a pune 
în aplicare transparența dispozițiilor privind tarifele, sub controlul Comisiei în calitate de 
gardian al tratatului, și, prin urmare, statelor membre le revine sarcina de a stabili dacă 
presupusele discrepanțe sunt nelegale. Comisia Europeană va încuraja în continuare 
autoritățile naționale pentru o mai bună punere în aplicare a politicii.
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Prin urmare, serviciile Comisiei consideră că – atât timp cât companiile aeriene respectă toate 
cerințele din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 și din alte texte juridice analizate mai sus –, 
stabilirea de clauze și condiții de transport, incluzând dispoziții cu privire la politica de 
stabilirea a tarifelor, nu este ilegală. Dacă petiționara consideră că dispozițiile sus-menționate 
nu au fost aplicate de către transportatorii aerieni, ea are dreptul să solicite asistență din partea 
autorităților naționale de aplicare a legii din statul său membru, care vor examina cazul ei. 
Petiționara poate apela, de asemenea, la o instanță națională, dacă ea consideră că presupusele 
încălcări sunt păgubitoare.


