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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0871/2007 af Sascha Simon, tysk statsborger, om 
luftfartsselskabers skjulte gebyrer

1. Sammendrag

Andrageren henleder opmærksomheden på, at Den Europæiske Union har forbudt 
luftfartsselskaber at pålægge skjulte gebyrer. På trods heraf blev han pålagt et 
administrationsgebyr ved betaling med kreditkort i forbindelse med reservering af en flybillet 
over internettet hos Wizz Air, selv om kreditkort var den eneste betalingsmulighed.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. februar 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. oktober 2008.

"Andrageren henviser til en uheldig oplevelse i forbindelse med reservering af en flybillet 
over internettet. På trods af at der på firmaets websted stod, at priserne er inklusive alle 
afgifter, skatter og betalingsgebyrer, blev køberen først underrettet på et senere tidspunkt (dog
før køb af billetten) om, at der ville blive tillagt et ekstra gebyr for betaling med kreditkort –
og reservationen kunne kun foretages med et kreditkort.

For det første harmoniseres reglerne om gebyrer, der opkræves for brug af kreditkort, ikke 
fuldt ud i EU-lovgivningen. I henhold til direktiv 2007/64/EF af 13. november 2007 om 
betalingstjenester må udbydere af betalingstjenester som f. eks. kreditkortselskaber ikke 
forhindre handelsvirksomheder i at opkræve et gebyr eller tilbyde en lavere pris ved brug af 
kreditkort. Medlemsstaterne har imidlertid ret til at forbyde eller begrænse brugen af gebyrer 
for brug af kreditkort i deres nationale lovgivning. Det afhænger derfor af virksomhedens 
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beliggenhed, om det er tilladt at opkræve sådanne gebyrer eller ej.

Manglende forelæggelse af klare, relevante og tilstrækkelige oplysninger til forbrugerne kan 
være omfattet af direktivet om urimelig handelspraksis, som blev vedtaget den 11. maj 2005. I 
henhold til direktivet skal fagfolk rettidigt og tydeligt give forbrugerne de oplysninger, som er 
nødvendige, for at de kan træffe et informeret valg. Når en kommerciel meddelelse angiver 
tjenestens art og prisen ("opfordring til køb"), skal den indeholde visse oplysninger, herunder 
prisen, som skal være inklusive de skatter, afgifter og tillægsgebyrer, som er forbundet med 
udførelsen af en tjeneste.

I andragerens tilfælde synes de manglende oplysninger om kreditkortgebyrerne at være en 
vildledende udeladelse. Denne betragtning er især gældende i denne sag, da betaling med 
kreditkort lader til at være den eneste valgmulighed. Det skal bemærkes, at forbrugeren i 
henhold til direktivet skal underrettes om, at der kan opkræves tillægsgebyrer, hvis det 
nøjagtige kreditkortgebyr ikke kan beregnes på forhånd.

Det forholder sig således, at Tyskland endnu ikke gennemført direktivet, selv om det skulle 
have været gennemført i medlemsstaterne inden december 2007. Kommissionen har indbragt 
denne sag om manglende gennemførelse for EF-Domstolen i juni 2008. I mellemtiden kunne 
Europa-Parlamentet opfordre andrageren til at indberette den pågældende praksis til den 
nedenstående forbrugerorganisation:

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

Endelig ønsker Kommissionen at gøre opmærksom på Kommissionens forslag til forordning 
om fælles regler for driften af lufttransporttjenester i Fællesskabet1. En af bestemmelserne 
heri har til formål at informere passagererne fuldt ud om den endelige pris, som skal betales.
Luftfartselskaberne skal oplyse den nøjagtige endelige pris med en specificeret opgørelse af 
billetprisen, skatter og afgifter, lufthavnsafgifter samt øvrige tillægsafgifter og gebyrer.
Billetpriser og rater inden for luftfart skal desuden omfatte de gældende betingelser. Forslaget 
indeholder endvidere bestemmelser om, at valgfrie pristillæg skal meddeles på en klar, 
gennemskuelig og utvetydig måde ved reservationsprocedurens start, og kunden skal 
acceptere dem ved et aktivt valg. Forslaget er blevet vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet 
og træder i kraft i efteråret 2008."

                                               
1 KOM(2006)396.
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