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Asia: Vetoomus nro 871/2007, Sascha Simon, Saksan kansalainen, lentoyhtiöiden 
piilokustannuksista

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kiinnittää huomiota siihen, että Euroopan unioni on kieltänyt 
lentoyhtiöitä asettamasta piilokustannuksia. Tästä huolimatta hänen oli maksettava 
käsittelymaksu, kun hän varasi Wizz Air -yhtiön lennon Internetin välityksellä ja maksoi sen 
luottokortilla, vaikka luottokortti oli ainoa maksuvaihtoehto.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 15. helmikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008.

Vetoomuksen esittäjä viittaa valitettavaan tapaukseen, joka koskee lennon varaamista 
internetin välityksellä. Lentoyhtiön internet-sivuilla sanottiin, että kaikki verot, maksut ja 
käsittelymaksu sisältyvät hintaan, mutta ostajalle ilmoitettiin myöhemmin (kuitenkin ennen 
lipun ostamista), että luottokortin käytöstä peritään lisämaksu. Luottokortti oli tässä 
tapauksessa ainoa maksuvaihtoehto.

Ensinnäkin voidaan todeta, että luottokorttien käytöstä perittäviä maksuja koskevia sääntöjä ei 
kokonaan yhdenmukaisteta EU:n lainsäädännössä. 13. marraskuuta 2007 annetun, 
maksupalveluja koskevan direktiivin 2007/64/EY mukaan luottokorttiyhtiöiden kaltaiset 
maksupalveluntarjoajat eivät saa estää elinkeinonharjoittajia pyytämästä maksua tai 
tarjoamasta alennusta luottokorttien käytöstä. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin kieltää tai rajoittaa 
luottokorttien käytöstä perittäviä maksuja kansallisissa laeissaan. Maksujen laillisuus riippuu 
täten yhtiön sijainnista. 
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Jos kuluttajalle ei toimiteta selkeitä, tarkoituksenmukaisia ja kattavia tietoja, asia voi kuulua 
11. toukokuuta 2005 annetun, sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin 
soveltamisalaan. Kyseisen direktiivin mukaan ammattilaisen on toimitettava kuluttajalle 
ajoissa ja selvästi kaikki ne tiedot, jotka hän tarvitsee tehdäkseen perustellun valinnan. 
Kaupallisessa viestissä ("ostokehotuksessa") ilmaistaan palvelun ominaispiirteet ja hinta. 
Viestissä on ilmoitettava tiettyjä tietoja, esimerkiksi hinta, jonka tulee sisältää kaikki 
palveluun liittyvät verot ja lisämaksut. 

Vetoomuksen esittäjän tapauksessa luottokorttien käytöstä perittävien maksujen 
mainitsematta jättämistä voidaan todennäköisesti pitää harhaanjohtavana. Tämä näkemys on 
erityisen perusteltu kyseisessä tapauksessa, jossa luottokortti oli ainoa maksuvaihtoehto. 
Kyseisessä direktiivissä todetaan, että jos luottokorttien käytöstä perittävien maksujen tarkkaa 
summaa ei voida laskea etukäteen, kuluttajalle on ilmoitettava, että häneltä voidaan periä 
lisämaksuja. 

Jäsenvaltioiden oli määrä panna kyseinen direktiivi täytäntöön joulukuuhun 2007 mennessä, 
mutta Saksa ei ole vielä tehnyt niin. Komissio on saattanut asian Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi kesäkuussa 2008. Tällä välin Euroopan parlamentti voisi 
kehottaa vetoomuksen esittäjää tekemään asiasta ilmoituksen seuraavalle kuluttajajärjestölle: 

Verbraucherzentrale Bundesverband – vzbv
Markgrafenstrasse 66
10969 Berlin
Puh.: +49(0)30-258000
S-posti: info@vzbv.de
Internet-sivut: www.vzbv.de/go/linksorga

Lopuksi komissio haluaa ottaa esille komission ehdotuksen asetukseksi lentoliikenteen 
harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä1. Ehdotukseen sisältyy säännös, jonka 
tavoitteena on varmistaa, että matkustajat saavat kaikki tarpeelliset tiedot lopullisesta 
hinnasta. Lentoyhtiöiden on annettava yksityiskohtaiset tiedot lopullisesta hinnasta. Niiden on 
annettava selvitys, jossa eritellään lentohinta, verot, lentoasemamaksut, muut maksut, 
lisämaksut ja palvelumaksut. Lentoliikenteen lentohintoihin ja kuljetusmaksuihin on 
sisällyttävä myös sovellettavat ehdot. Lisäksi ehdotuksessa todetaan, että valinnaiset 
lisämaksut on ilmoitettava selkeästi, avoimesti ja yksiselitteisesti varausmenettelyn alussa, ja 
asiakkaan on voitava hyväksyä ne vapaaehtoisesti. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat 
hyväksyneet ehdotuksen, ja sen pitäisi tulla voimaan syksyllä 2008.

                                               
1 KOM(2006) 396 lopullinen.
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