Euroopa Liidu Kohus
PRESSITEADE nr 128/18
Luxembourg, 12. september 2018

Kohtuotsus (kohtuasi C-601/17)
Dirk Harms jt vs. Vueling Airlines SA

Pressi- ja teabeosakond

Lennu tühistamise korral peab lennuettevõtja tagasi maksma ka vahendustasu,
mille sai pileti ostmisel vahendaja, kui lennuettevõtja oli sellisest vahendustasust
teadlik

Dirk Harms ostis endale ja oma perekonnaliikmetele veebileheküljelt opodo.de lennupiletid reisiks
Vueling Airlinesiga Hamburgist (Saksamaa) Farosse (Portugal). Lend tühistati ja perekond Harms
palus Vueling Airlinesil tagasi maksta 1108,88 eurot, mille nad olid pileti ostmisel Opodole
maksnud. Vueling Airlines oli nõus tagasi maksma summa, mille ta oli saanud Opodolt ja milleks oli
1031,88 eurot. Ta keeldus aga tagasi maksmast ülejäänud 77 eurot, mille Opodo oli saanud
vahendustasuna.
Amtsgericht Hamburg (Hamburgi esimese astme kohus, Saksamaa), kelle poole pöörduti selle
kohtuvaidluse lahendamiseks, palub Euroopa Kohtul tõlgendada põhikohtuasja asjaoludel
lennureisijate õigusi käsitlevat määrust1.
Amtsgericht Hamburg soovib teada, kas piletihind, mis võetakse aluseks selle summa
kindlaksmääramisel, mille lennuettevõtja peab reisijale tagasi maksma lennu tühistamise
korral, sisaldab reisija makstud summa ja lennuettevõtja saadud summa vahet, mis seisneb
vahendustasus, mille sai isik, kes tegutses nende kahe vahendajana.
Oma tänases otsuses vastab Euroopa Kohus sellele küsimusele jaatavalt, märkides aga, et
see ei ole nii juhul, kui vahendustasu oli kindlaks määratud ilma asjaomase lennuettevõtja
teadmata, mida peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus.
Määruse selline tõlgendus vastab selle eesmärkidele, milleks on tagada reisijate kaitse kõrge tase,
tagades seejuures ka tasakaalu reisijate ja lennuettevõtjate huvide vahel.
MÄRKUS: Eelotsusetaotlus võimaldab liikmesriikide kohtutel taotleda kohtuvaidluste lahendamisel Euroopa
Kohtult liidu õiguse tõlgendamist või liidu õigusakti kehtivuse üle otsustamist. Euroopa Kohus ei lahenda
siseriiklikku kohtuvaidlust. Kohtuasja lahendamine kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega on siseriikliku kohtu
ülesanne. Euroopa Kohtu otsus on ühtlasi siduv ka teistele siseriiklikele kohtutele, kes lahendavad sarnast
probleemi.
Ajakirjandusele mõeldud mitteametlik dokument, mis ei ole Euroopa Kohtule siduv.
Otsuse terviktekst on CURIA veebileheküljel alates selle kuulutamise päevast.
Täiendavat teavet annab Gitte Stadler,  (+352) 4303 3127
Kohtuotsuse kuulutamisest saab pildisalvestisi „Europe by Satellite” kaudu  (+32) 2 2964106
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse
ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava
hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT 2004, L 46, lk 1; ELT
eriväljaanne 07/008, lk 10).

www.curia.europa.eu

