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Θέμα: Αναφορά 0871/2007, του Sascha Simon, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τις κρυφές χρεώσεις αεροπορικών εταιρειών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορεύσει στις 
αεροπορικές εταιρείες την επιβολή κρυφών χρεώσεων. Παρά το γεγονός αυτό, υποχρεώθηκε 
να καταβάλει τέλος επεξεργασίας για την κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου μέσω του 
Διαδικτύου στην Wizz Air με τη χρήση πιστωτικής κάρτας, μολονότι η πιστωτική κάρτα ήταν 
ο μόνος διαθέσιμος τρόπος πληρωμής.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Φεβρουαρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Ο αναφέρων περιγράφει ατυχή εμπειρία με κράτηση πτήσης μέσω του διαδικτύου. Παρόλο 
που ο ιστότοπος της εταιρείας ανέφερε ότι οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους, 
χρεώσεις και το τέλος διαχείρισης της πληρωμής, ο αγοραστής ενημερώθηκε σε 
μεταγενέστερο στάδιο (αλλά πριν από την αγορά του εισιτηρίου) ότι θα υπήρχε επιπλέον 
επιβάρυνση για την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας – και η κράτηση ήταν δυνατόν να 
γίνει μόνο μέσω πιστωτικής κάρτας.

Καταρχάς, η κοινοτική νομοθεσία δεν εναρμονίζει πλήρως τους κανόνες για τις χρεώσεις σε 
σχέση με τη χρήση πιστωτικών καρτών. Βάσει της οδηγίας 2007/64/EΚ της 13ης Νοεμβρίου 
2007 για τις υπηρεσίες πληρωμών, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών όπως εταιρείες 
πιστωτικών καρτών δεν παρεμποδίζουν τους εμπόρους να χρεώνουν τέλος ή να προσφέρουν 
μειώσεις για τη χρήση πιστωτικών καρτών. Ωστόσο, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να 
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απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τις χρεώσεις για τη χρήση πιστωτικών καρτών στις εθνικές 
τους νομοθεσίες. Συνεπώς, το αν οι χρεώσεις αυτές επιτρέπονται ή όχι εξαρτάται από την 
τοποθεσία της εταιρείας.

Η μη παροχή σαφών, κατάλληλων και ολοκληρωμένων πληροφοριών στους καταναλωτές, 
ενδέχεται να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, 
που εγκρίθηκε στις 11 Μαΐου 2005. Βάσει της οδηγίας, οι επαγγελματίες πρέπει να παρέχουν 
στους καταναλωτές με έγκαιρο και σαφή τρόπο τις πληροφορίες που χρειάζονται 
προκειμένου να προβούν σε τεκμηριωμένη επιλογή. Όταν μια εμπορική επικοινωνία 
αναφέρει τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας και την τιμή («πρόσκληση για αγορά»), πρέπει να 
περιέχει ορισμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της τιμής, η οποία πρέπει να 
περιλαμβάνει φόρους και επιπλέον χρεώσεις που σχετίζονται με την παροχή μιας υπηρεσίας.

Στην περίπτωση του αναφέροντος, η παράλειψη αναφοράς των τελών χρήσης πιστωτικής 
κάρτας φαίνεται να συνιστά παραπλανητική παράλειψη. Το εν λόγω ζήτημα ισχύει ιδιαίτερα 
στην προκείμενη περίπτωση καθώς η πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας φαίνεται να είναι η 
μοναδική δυνατή επιλογή.
Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι, σύμφωνα με την οδηγία, αν το ακριβές ποσό των τελών 
χρήσης πιστωτικής κάρτας δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων, ο καταναλωτής 
πρέπει να ενημερωθεί ότι ενδέχεται να προκύψουν επιπρόσθετες επιβαρύνσεις.

Γεγονός είναι πως, παρόλο που η οδηγία έπρεπε να εφαρμοστεί στα κράτη μέλη μέχρι τον 
Δεκέμβριο του 2007, η Γερμανία δεν την έχει μεταφέρει ακόμα. Η Επιτροπή παρέπεμψε την 
εν λόγω υπόθεση μη μεταφοράς στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τον Ιούνιο του 2008. Στο 
μεταξύ, το ΕΚ μπορεί να καλέσει τον αναφέροντα να καταγγείλει την πρακτική στην εξής 
καταναλωτική οργάνωση:

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

Τέλος, η Επιτροπή θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή στην πρόταση της Επιτροπής για έναν 
κανονισμό σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην 
Κοινότητα1. Μία από τις διατάξεις του έχει ως στόχο την παροχή στους επιβάτες 
ολοκληρωμένων πληροφοριών σχετικά με την τελική τιμή προς καταβολή. Οι αεροπορικές 
εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με την ακριβή τελική τιμή, 
παρέχοντας αναλυτική κατάσταση με πληροφορίες για τον ναύλο, τους φόρους, τους φόρους 
αεροδρομίου και, τέλος, τις λοιπές χρεώσεις, επιβαρύνσεις και τέλη. Οι αεροπορικοί ναύλοι 
και οι τιμές πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν τους όρους που ισχύουν. Επιπλέον, η πρόταση 
προβλέπει ότι οι προαιρετικές πρόσθετες χρεώσεις θα ανακοινώνονται με σαφή, διαφανή και 
ρητό τρόπο στην αρχή κάθε διαδικασίας κράτησης και η αποδοχή τους από τον πελάτη θα 
πρέπει να είναι κατ’ επιλογή. Η πρόταση ενεκρίθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο και θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το φθινόπωρο του 2008.

                                               
1 COM (2006) 396 τελικό.
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