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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0871/2007, внесена от Sascha Simon, с германско гражданство, 
относно скритите такси на авиокомпаниите

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията обръща внимание на факта, че Европейският съюз е забранил 
налагането на скрити такси от авиокомпаниите. Въпреки това вносителят на петицията
е трябвало да плати такса за обработка при резервиране на полет на „Wizz Air“ по 
интернет чрез кредитна карта, въпреки че кредитните карти са били единственото 
възможно платежно средство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 февруари 2008 г., Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4.

3. Отговор на Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

Вносителят на петицията се позовава на неприятно преживяване, което е имал при 
запазване на полет по интернет. Въпреки факта, че уебсайтът на компанията заявява, че 
цените включват всички данъци, такси и такси за обработка на плащането, купувачът е 
бил информиран на по-късен етап (но преди да закупи билета), че ще трябва да заплати 
допълнителна такса за плащане с кредитна карта, при условие че резервирането на 
билета може да бъде извършено единствено с кредитна карта.

Законодателството на ЕС не съгласува напълно правилата относно таксите за 
използване на кредитни карти. Съгласно Директива 2007/64/ЕО от 13 ноември 2007 г. 
относно платежните услуги във вътрешния пазар, доставчиците на платежни услуги,
като компании за кредитни карти, нямат право да забраняват на търговците да 
начисляват такса или да предлагат намаления за използване на кредитни карти. Но 
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държавите-членки имат правото да забраняват или ограничават таксите за използване 
на кредитни карти в националното си право. Следователно начисляването или 
неначисляването на тези такси зависи от мястото на регистрация на компанията.

Непредоставянето на потребителите на ясна, подходяща и пълна информация попада в 
обсега на Директивата относно нелоялните търговски практики, приета на 11 май 2005
г. Съгласно директивата, търговците трябва да предоставят на потребителите 
навременно и ясно информацията, от която се нуждаят, за да направят информиран 
избор. Когато търговското съобщение отбелязва характеристиките на услугата и цената 
(„покана за закупуване“), то трябва да съдържа определена информация, включително 
цената, която трябва да включва данъците и допълнителните такси, свързани с 
предоставянето на услугата.

В случая на вносителя на петицията, изпускането на таксите при закупуване с кредитна 
карта е подвеждащ пропуск. Това е особено валидно в този случай, тъй като изглежда, 
че кредитната карта е единственото възможно платежно средство. Трябва да се има 
предвид, че съгласно директивата, ако точната сума на таксите, начислявани при 
покупка с кредитната карта, не може да бъде изчислена предварително, потребителят 
трябва да бъде информиран, че може да има допълнителни дължими такси.

Въпреки че директивата е трябвало да бъде приложена в държавите-членки до 
декември 2007 г., Германия все още не я е въвела. Комисията е отнесла този случай на 
невъвеждане пред Съда на Европейските общности през юни 2008 г. В същото време, 
ЕП би могъл да покани вносителя на петицията да докладва за тази практика на 
следната потребителска организация:

Verbraucherzentrale Bundesverband – vzbv
Markgrafenstrasse 66
10969 Berlin
Тел.: +49(0)30-258000
E-mail: info@vzbv.de
уебсайт: www.vzbv.de/go/linksorga

Комисията би желала да обърне внимание на предложението на Комисията за 
Регламент относно общите правила за експлоатация на въздушните транспортни услуги 
в Общността1. Една от разпоредбите има за цел осигуряването на пълна информация за 
пътниците относно крайната цена, която трябва да заплатят. Авиолиниите ще трябва да 
дават подробна информация относно точната крайна цена, като предоставят разбивка с 
информация за цената на билета, данъците, летищните такси и всички останали такси и
допълнителни плащания. Цените на самолетните билети трябва да включват и 
приложимите условия. Също така предложението предвижда допълнителните цени, 
които са по избор, да се обявяват ясно, прозрачно и недвусмислено в самото начало на 
процеса на резервация и съгласието на клиента  да се дава на доброволна основа. 
Предложението е прието от Европейския парламент и Съвета и трябва да влезе в сила 
през есента на 2008 г.

                                               
1 COM(2006) 396 окончателен.


	749981bg.doc

