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Dom i sag C-601/17
Dirk Harms m.fl. mod Vueling Airlines SA

Hvis en flyafgang aflyses, skal luftfartsselskabet også refundere gebyrer opkrævet
af formidlere af billetkøbet, såfremt det havde kendskab hertil

Dirk Harms købte til sig selv og sin familie på internetsiden opodo.de billetter til et fly fra Hamburg
(Tyskland) til Faro (Portugal) med Vueling Airlines. Da flyafgangen blev aflyst, krævede familien
Harms refusion af prisen på 1 108,88 EUR, som den havde betalt Opodo ved købet af disse
billetter. Vueling Airlines accepterede at refundere det beløb, som selskabet havde modtaget fra
Opodo, dvs. 1 031,88 EUR. Det nægtede derimod også at refundere de resterende 77 EUR, som
Opodo havde opkrævet i gebyr.
Amtsgericht Hamburg (byretten i Hamburg, Tyskland), som skal afgøre denne tvist, har anmodet
Domstolen om at fortolke forordningen om flypassagerers rettigheder 1 i denne sammenhæng.
Amtsgericht Hamburg ønsker oplyst, om den billetpris, der skal tages i betragtning med
henblik på at fastlægge det beløb, som luftfartsselskabet skal refundere en passager, hvis
en flyafgang aflyses, omfatter forskellen mellem det beløb, som er betalt af denne passager,
og det beløb, som luftfartsselskabet har modtaget, og som svarer til et gebyr opkrævet af
en person, der har optrådt som formidler mellem disse to.
Domstolen har i sin dom af dags dato besvaret dette spørgsmål bekræftende, dog med
forbehold af det tilfælde, hvor gebyret er fastsat uden luftfartsselskabets viden, hvilket det
tilkommer den nationale ret at efterprøve.
Denne fortolkning af forordningen er i overensstemmelse med dennes formål, nemlig at sikre et
højt beskyttelsesniveau for passagererne, samtidig med, at der sikres en ligevægt mellem
passagerernes og luftfartsselskabernes interesser.

BEMÆRKNING: Gennem en præjudiciel forelæggelse kan retterne i medlemsstaterne i forbindelse med
retssager, der verserer for dem, forelægge Domstolen spørgsmål vedrørende fortolkningen af EU-retten eller
gyldigheden af en EU-retsakt. Domstolen træffer ikke afgørelse i den nationale retstvist. Det tilkommer den
nationale ret at afgøre sagen i overensstemmelse med Domstolens afgørelse, der på tilsvarende måde er
bindende for andre nationale retter i sager vedrørende en tilsvarende problemstilling.
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Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation
og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af
forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT 2004, L 46, s. 1).
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