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Temats: Lūgumraksts Nr. 0871/2007, ko iesniedza Vācijas valsts piederīgais Sascha 
Simon, par aviosabiedrību slēptām maksām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pievērš uzmanību faktam, ka Eiropas Savienība ir aizliegusi 
aviosabiedrībām ieviest slēptas maksas. Neskatoties uz to, viņam tika prasīts samaksāt par 
lidojuma rezervēšanas veikšanu tīmeklī Wizz Air ar kredītkarti, lai gan kredītkarte bija vienīgā 
samaksas iespēja.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 15. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī.

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz savu negatīvo pieredzi ar lidojuma biļetes rezervēšanu 
internetā. Lai gan aviosabiedrības tīmekļa vietnē bija minēts, ka cenā iekļauti visi nodokļi, 
nodevas un maksa par maksājuma veikšanu, vēlāk (bet pirms biļetes iegādes) pircējs tika 
informēts, ka tiks iekasēta papildu maksa par maksāšanu ar kredītkarti, bet rezervēšanu varēja 
veikt tikai ar kredītkarti.

Vispirms jānorāda, ka ES tiesību akti pilnībā nesaskaņo noteikumus par kredītkaršu 
izmantošanas maksām. Saskaņā ar 2007. gada 13. novembra Direktīvu 2007/64/EK par 
maksājumu pakalpojumiem maksājumu pakalpojumu sniedzēji, piemēram, kredītkaršu 
sabiedrības, neliedz tirgotājiem iekasēt maksu vai piedāvāt atlaidi par kredītkaršu 
izmantošanu. Tomēr valstu tiesību aktos dalībvalstīm ir tiesības aizliegt vai ierobežot maksas 
par kredītkaršu izmantošanu. Tādēļ tas, vai šādas maksas ir vai nav atļautas, ir atkarīgs no 
aviosabiedrības atrašanās vietas.
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Nespēja sniegt patērētājiem skaidru, atbilstošu un pilnīgu informāciju var attiekties uz
2005. gada 11. maijā pieņemtās Negodīgas komercdarbības prakses direktīvas darbības jomu. 
Saskaņā ar šo direktīvu profesionāļiem savlaicīgi un skaidri jāsniedz patērētājiem
nepieciešamā informācija, lai viņi varētu izdarīt apzinātu izvēli. Ja komercziņojumā norādītas 
pakalpojuma īpašības un cena (“aicinājums iegādāties”), tajā ir jābūt noteiktai informācijai, 
tostarp cenai, kurā jābūt iekļautiem nodokļiem un papildu izmaksām, kas saistītas ar 
pakalpojuma sniegšanu.

Lūgumraksta iesniedzēja gadījumā kredītkartes izmantošanas maksas nenorādīšana, šķiet, ir 
maldinoša nenorādīšana. Šis apsvērums jo īpaši attiecas uz šo gadījumu, jo maksāšana ar 
kredītkarti ir vienīgā iespēja. Jāpatur prātā, ka saskaņā ar iepriekš minēto direktīvu tad, ja 
precīzu kredītkartes izmantošanas maksu nav iespējams aprēķināt iepriekš, patērētāju ir 
jāinformē par to, ka var tikt iekasēta papildu maksa.

Lai gan šo direktīvu dalībvalstīs bija jāīsteno līdz 2007. gada decembrim, Vācija to vēl nav 
transponējusi. 2008. gada jūnijā Komisija nodeva šo netransponēšanas gadījumu Eiropas 
Kopienu Tiesai. Bet EP varētu aicināt lūgumraksta iesniedzēju ziņot par savu pieredzi šādai 
patērētājorganizācijai:

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

Visbeidzot Komisija vēlas vērst uzmanību uz Komisijas priekšlikumu Regulai par kopīgiem 
noteikumiem attiecībā uz gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu Kopienā1. Viens no tās 
noteikumiem attiecas uz pilnīgas informācijas sniegšanu pasažieriem par galīgo cenu, kas 
jāmaksā. Aviosabiedrībām būs jāsniedz sīkāka informācija par precīzu galīgo cenu, norādot 
sadalījumu, kas atspoguļo braukšanas maksu, nodokļus, lidostu nodevas un visbeidzot citus
maksājumus, papildu izmaksas un nodevas. Gaisa pārvadājumu cenām un tarifiem būs 
jānorāda piemērošanas nosacījumi. Turklāt priekšlikums nosaka, ka neobligātās cenas 
piemaksas skaidri, pārredzami un nepārprotami jānorāda jebkura rezervēšanas procesa 
sākumā un patērētājam ir jāapstiprina piekrišana tām. Eiropas Parlaments un Padome ir 
pieņēmuši šo priekšlikumu, un tam būtu jāstājas spēkā 2008. gada rudenī.

                                               
1 COM(2006)396 galīgā redakcija.
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