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Utskottet för framställningar

21.10.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0871/2007, ingiven av Sascha Simon (tysk medborgare), om 
flygbolags dolda avgifter

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren betonar att Europeiska unionen har förbjudit flygbolag att tillämpa dolda 
avgifter. Trots det tvingades han att betala en hanteringsavgift när han bokade ett flyg med 
Wizz Air med kreditkort via Internet, trots att kreditkort var det enda betalningsalternativet.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 15 februari 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 21 oktober 2008.

Framställaren hänvisar till en olycklig erfarenhet när han bokade flyg via Internet. Trots att 
bolaget på sin webbplats hävdade att priserna var inklusive skatter, kostnader samt avgifter
för betalningshantering informerades köparen i ett senare skede (men innan han köpte 
biljetten) om att det kostade extra att betala med kreditkort – och att man bara kunde boka 
med kreditkort. 

För det första harmoniseras inte avgifter för användning av kreditkort helt och hållet i 
gemenskapslagstiftningen. Enligt direktiv 2007/64/EG av den 13 november 2007 om 
betaltjänster får inte betaltjänstleverantörer som kreditkortföretag hindra försäljare att ta en 
avgift eller erbjuda en nedsättning vid betalning med kreditkort. Medlemsstaterna har dock 
rätt att förbjuda eller begränsa avgifterna för användning av kreditkort i sin nationella 
lagstiftning. Huruvida sådana avgifter eller är tillåtna eller inte beror därför på var företaget är 
beläget. 
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Det faktum att konsumenterna inte fått tydlig, adekvat och uttömmande information kan falla 
inom räckvidden för direktivet om otillbörliga affärsmetoder, antaget den 11 maj 2005. Enligt 
direktivet måste näringsidkare på ett lägligt och tydligt sätt ge konsumenter den information 
de behöver för att de ska kunna fatta ett välgrundat beslut. När tjänstens särdrag och pris ges 
genom marknadskommunikation (”köperbjudande”), måste denna innehålla viss information, 
inklusive priset, som måste omfatta skatter och ytterligare avgifter som hänger samman med 
tillhandahållandet av tjänsten.

I framställarens fall verkar utelämnandet av kreditkortsavgifterna vara en vilseledande 
underlåtenhet, framför allt med tanke på att kreditkort verkar vara den enda 
betalningsmöjligheten. Det bör noteras att enligt direktivet måste konsumenten informeras om 
att det kan förekomma ytterligare avgifter om den exakta kreditkortsavgiften inte kan 
beräknas i förväg.

Även om direktivet skulle ha införlivats av medlemsstaterna före december 2007 har 
Tyskland inte införlivat det än. Kommissionen hänsköt fallet om underlåtenheten att införliva
direktivet till EG-domstolen i juni 2008. Under tiden kan Europaparlamentet be framställaren 
att rapportera händelsen till nedanstående konsumentorganisation: 

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

Slutligen skulle kommissionen vilja uppmärksamma sitt förslag till förordning om 
gemensamma regler för tillhandahållande av luftfartstjänster i gemenskapen1. Syftet med en 
av bestämmelserna är att ge passagerare fullständig information om det slutliga priset. 
Flygbolag måste specificera det exakta slutliga priset genom att ge en sammanställning av
passagerarpriserna eller fraktpriserna, skatterna, flygplatsavgifterna och slutligen andra 
kostnader, tillägg och avgifter. Passagerarpriserna och fraktpriserna ska också innehålla 
tillämpliga villkor. Valfria pristillägg ska anges klart, öppet och otvetydigt i början av varje 
bokningsprocess och kunden ska aktivt markera sitt godkännande av dem. Förslaget har
godkänts av Europaparlamentet och rådet och det bör träda i kraft hösten 2008. 

                                               
1 KOM(2006)396 slutlig.
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