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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Sascha Simon, német állampolgár által benyújtott 0871/2007. számú
petíció a légitársaságok rejtett díjairól

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra hívja fel a figyelmet, hogy az Európai Unió betiltotta a 
légitársaságok számára a rejtett díjak kiszabását. Mindennek ellenére a Wizz Air egyik 
járatára történő internetes helyfoglalásakor kezelési költség megfizetésére kötelezték 
hitelkártyás fizetésért, noha a hitelkártyás fizetési mód volt az egyedüli lehetőség.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. február 15. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.

A petíció benyújtója egy sajnálatos tapasztalatát említi egy repülőjáratra történő internetes 
helyfoglalással kapcsolatban. Annak ellenére, hogy a vállalat weboldalán az állt, hogy az árak 
tartalmazzák az összes adót, illetéket és a fizetés kezelési költségét, a vásárlót egy későbbi 
szakaszban (de a jegy megvásárlása előtt) arról tájékoztatták, hogy további díjat kell fizetnie a 
hitelkártyával történő fizetés miatt – a helyfoglalásra ugyanakkor csak hitelkártyával volt 
lehetőség. 

Először is, az uniós jogszabályok nem harmonizálják teljes mértékben a hitelkártyák 
használatával kapcsolatos díjakat. A pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló, 2007. december 
13-i 2007/64/EK irányelv szerint a pénzforgalmi szolgáltatók, mint például a hitelkártya-
kibocsátók, nem akadályozhatják meg a kereskedőket abban, hogy a hitelkártyák 
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használatáért díjat számítsanak fel vagy árkedvezményt ajánljanak fel. A tagállamoknak 
azonban jogukban áll, hogy nemzeti jogukban megtiltsák vagy korlátozzák a hitelkártyák 
használatáért felszámított díjakat. A vállalat helyétől függ tehát, hogy megengedettek-e az 
ilyen díjak vagy sem. 

A fogyasztók világos, helytálló és teljes körű tájékoztatásának elmulasztása a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról szóló, 2005. május 11-én elfogadott irányelv hatálya alá 
tartozhat. Az irányelv szerint a szakembereknek kellő időben és világos formában el kell 
látniuk a fogyasztókat azokkal az információkkal, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy 
tájékozottan választhassanak. Ha egy kereskedelmi kommunikáció feltünteti a szolgáltatás és 
az ár tulajdonságait („felhívás vásárlásra”), tartalmaznia kell bizonyos információkat, többek 
között az árat, amelynek magában kell foglalnia a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó adókat 
és pótlólagos díjakat. 

A petíció benyújtója esetében a hitelkártyadíj kihagyása láthatóan félrevezető kihagyás. Ezt a 
mérlegelést különösen megerősíti ebben az esetben, hogy láthatóan a hitelkártyával történő 
fizetés volt az egyetlen lehetőség. Szem előtt kell tartani, hogy az irányelv szerint –
amennyiben a hitelkártyadíj pontos összege előre nem számítható ki – a fogyasztót 
tájékoztatni kell arról, hogy pótlólagos díjak válhatnak fizetendővé. 

A helyzet az, hogy az irányelvet ugyan 2007 decemberéig kellett a tagállamoknak 
végrehajtaniuk, Németország még nem ültette át. A Bizottság 2008 júniusában az Európai 
Bíróság elé vitte az átültetés hiányának ügyét. Az EP addig is felkérheti a petíció benyújtóját, 
hogy jelentse be ezt a gyakorlatot a következő fogyasztóvédelmi szervezetnek: 

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

Végül, a Bizottság szeretné felhívni a figyelmet a Közösségben a légi közlekedési 
szolgáltatások működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló rendeletre irányuló 
bizottsági javaslatra1. Ennek egyik rendelkezése arra irányul, hogy a légi utasok teljes körű 
tájékoztatást kapjanak a fizetendő végleges árról. A légitársaságoknak részletesen meg kell 
adniuk a pontos végleges árat, egy olyan felbontás biztosításával, amely tájékoztat a 
viteldíjról, az adókról, a repülőtéri illetékekről és végül az egyéb költségekről, pótdíjakról és 
illetékekről. A légi vitel- és fuvardíjaknak magukban kell foglalniuk az alkalmazandó 
feltételeket is. Továbbá, a javaslat meghatározza, hogy az opcionális pótdíjakat világos, 
átlátható és félreérthetetlen módon közölni kell a helyfoglalási folyamat kezdetekor, és 
elfogadásuk alapját az ügyfél általi választásnak kell képeznie. A javaslatról az Európai 
Parlament és a Tanács megállapodott, és várhatóan 2008 őszén lép hatályba.

                                               
1 COM(2006)396 végleges.


	749981hu.doc

