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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0871/2007, którą złożył Sascha Simon (Niemcy), w sprawie ukrytych 
opłat linii lotniczych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca uwagę na fakt, że Unia Europejska zakazała liniom lotniczym 
obciążania klientów ukrytymi opłatami. Jednak dokonując rezerwacji lotu na stronie 
internetowej linii Wizz Air przy wykorzystaniu karty kredytowej, musiał on uiścić opłatę 
manipulacyjną, mimo że była to jedyna opcja płatności.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 lutego 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

Składający petycję odnosi się do niefortunnego doświadczenia związanego z rezerwacją lotu 
w Internecie. Chociaż na stronie internetowej przedmiotowego przedsiębiorstwa stwierdza 
się, że ceny obejmują wszystkie podatki, opłaty i koszty manipulacyjne, na ostatnim etapie 
(jednak przed nabyciem biletu) nabywca został poinformowany, że będzie musiał uiścić 
dodatkową opłatę z tytułu płatności kartą kredytową, zaś rezerwacji można było dokonać 
tylko przy użyciu takiej karty. 

Po pierwsze, prawodawstwo UE nie harmonizuje w pełni zasad naliczania opłat za 
korzystanie z kart kredytowych. Na mocy dyrektywy 2007/64/WE z dnia 13 listopada 2007 r. 
w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, dostawcy usług płatniczych, 
tacy jak operatorzy kart kredytowych, nie powinni uniemożliwiać podmiotom handlowym 
żądania opłaty lub oferowania zniżki za korzystanie z kart kredytowych. Jednak w prawie
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krajowym państwa członkowskie mają prawo zakazać bądź ograniczyć opłaty z tytułu 
korzystania z karty kredytowej. A zatem dopuszczenie lub niedopuszczenie takich opłat 
zależy od lokalizacji danego przedsiębiorstwa. 

Niedostarczenie klientom jasnych, odpowiednich i kompletnych informacji może wchodzić 
w zakres dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych, która została przyjęta
w dniu 11 maja 2005 r. Na mocy tej dyrektywy osoby wykonujące dany zawód muszą
w odpowiednim czasie i w jasny sposób przekazywać klientom informacje potrzebne im do 
dokonania świadomego wyboru. Kiedy komunikat handlowy wskazuje pewne cechy usługi 
oraz cenę („zaproszenie do dokonania zakupu”), musi on zawierać określone informacje, 
w tym cenę obejmującą podatki i dodatkowe opłaty związane ze świadczeniem danej usługi. 

W sprawie składającego petycję pominięcie opłaty za kartę kredytową może być pominięciem 
wprowadzającym w błąd. Twierdzenie to jest szczególnie przekonywujące w tym przypadku, 
ponieważ płatność kartą kredytową wydaje się jedyną opcją. Należy pamiętać, że na mocy 
przedmiotowej dyrektywy klient musi zostać poinformowany o ewentualnych kosztach
dodatkowych, jeżeli nie można z góry obliczyć opłat za kartę kredytową. 

Faktem jest, że choć przedmiotową dyrektywę należało transponować w państwach 
członkowskich do grudnia 2007 r., Niemcy jeszcze tego nie dokonały. Komisja przekazała 
sprawę braku transpozycji do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w czerwcu 2008 r. 
Jednocześnie PE może wezwać składającego petycję do przekazania informacji na temat tej 
praktyki następującej organizacji konsumenckiej:

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

Wreszcie, Komisja pragnie zwrócić uwagę na wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia 
w sprawie wspólnych zasad realizacji usług transportu lotniczego na terenie Wspólnoty1. 
Jeden z jego przepisów ma na celu zapewnienie pasażerom wszystkich informacji na temat 
końcowej ceny, jaką należy zapłacić. Linie lotnicze będą musiały podawać szczegóły 
dotyczące dokładnej ceny końcowej, przekazując odrębne informacje na temat taryf, 
podatków, opłat lotniskowych, a wreszcie innych opłat i dopłat. Taryfy i stawki lotnicze 
obejmują też odnośne warunki. Ponadto wniosek ten przewiduje, że opcjonalne elementy 
ceny podawane są na początku procesu rezerwacji w jasny, przejrzysty i niedwuznaczny 
sposób, a ich zatwierdzenie przez klienta powinno odbywać się na zasadzie „opt-in”. Wniosek 
został uzgodniony przez Parlament Europejski i Radę i powinien wejść w życie na jesieni 
2008 r.

                                               
1 COM(2006)396 wersja ostateczna.
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