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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0871/2007, adresată de Sascha Simon, de naționalitate germană, 
privind taxele ascunse percepute de companiile aeriene

1. Rezumatul petiției 

Petiționarul atrage atenția că Uniunea Europeană a interzis companiilor aeriene să impună 
pasagerilor taxe ascunse. Cu toate acestea, la rezervarea pe internet cu carte de credit a unui 
zbor cu compania Wizz Air, petiționarului i s-a pretins o taxă de procesare, deși cartea de 
credit era singura modalitate de plată.

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă la 15 februarie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008.

Petiționarul face referire la o experiență neplăcută privind rezervarea pe internet a unui zbor. 
Deși pagina internet a companiei prevedea că prețurile includ toate taxele, cheltuielile și 
comisionul de procesare, cumpărătorul a fost informat ulterior (dar înainte de achiziționarea 
biletului) că se va impune o taxă suplimentară pentru plata cu carte de credit – rezervarea 
putându-se efectua doar cu carte de credit. 

În primul rând, legislația europeană nu armonizează pe deplin normele privind taxele de 
utilizare a cărților de credit. În temeiul Directivei 2007/64/CE din 13 noiembrie 2007 privind 
serviciile de plată în cadrul pieței interne, furnizorii de servicii de plată precum întreprinderile
care emit cărți de credit nu interzic comercianților să impună taxe sau să ofere reduceri pentru 
utilizarea cărților de credit. Cu toate acestea, în dreptul național, statele membre pot interzice 
sau limita taxele pentru utilizarea cărților de credit. În consecință, faptul dacă taxele sunt fi 
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permise sau nu depinde de regiunea în care este situată întreprinderea. 

Netransmiterea unor informații clare, adecvate și complete către consumatori poate intra sub 
incidența Directivei privind practicile comerciale neloiale, adoptată la 11 mai 2005. În temeiul 
directivei, specialiștii trebuie să transmită consumatorilor în timp util și într-o manieră clară
informațiile de care aceștia au nevoie pentru a face o alegere în cunoștință de cauză. Atunci 
când o comunicare de natură comercială indică elementele definitorii ale serviciului și 
prețului („invitație de a cumpăra”), aceasta trebuie să conțină anumite informații, inclusiv
prețul, care trebuie să cuprindă taxele și cheltuielile suplimentare aferente furnizării 
serviciului. 

În cazul petiționarului, omiterea taxelor pentru utilizarea cărții de credit pare a fi o omisiune 
înșelătoare. Acest fapt este cu atât mai valabil în cazul de față cu cât cartea de credit este 
singura modalitate de plată. Trebuie reținut faptul că, în temeiul directivei, dacă suma exactă a 
taxei pentru plata cu cartea de credit nu poate fi calculată dinainte, consumatorul trebuie 
informat cu privire posibilitatea aplicării unor taxe suplimentare. 

Deși directiva trebuie pusă în aplicare în statele membre până în luna decembrie 2007, 
Germania nu a făcut încă acest lucru. În iunie 2008, Comisia a înaintat acest caz de 
netranspunere Curții Europene de Justiție. Între timp, PE poate recomanda petiționarului să 
raporteze practica la următoarea organizație a consumatorilor: 

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

În cele din urmă, Comisia ar dori să atragă atenția asupra propunerii Comisiei pentru un 
regulament privind normele comune pentru prestarea serviciilor de transport aerian în cadrul 
Comunității1. Una dintre dispozițiile acestuia vizează transmiterea unor informații complete 
pasagerilor cu privire la prețul final care trebuie achitat. Companiile aeriene vor trebui să 
ofere detalii cu privire la prețul final exact, furnizând informații detaliate privind tariful, 
taxele, cheltuielile pentru serviciile aeriene și, în cele din urmă, celelalte cheltuieli, taxe 
suplimentare și speze.

Tarifele serviciilor aeriene trebuie să includă, de asemenea, condițiile aplicabile. Mai mult 
decât atât, propunerea prevede că majorările opționale ale prețurilor trebuie făcute publice 
într-o manieră clară, transparentă și lipsită de ambiguități la începutul fiecărui proces de 
rezervare, iar acceptarea de către consumator trebuie să aibă la bază consimțământul acestuia. 
Propunerea a fost aprobată de Parlamentul European și de Consiliu și ar trebui să intre în 
vigoare în toamna anului 2008. 

                                               
1 COM(2006)396 final.
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