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Prese un informācija

Lidojuma atcelšanas gadījumā aviokompānijai ir jāatlīdzina arī komisijas maksa, ko
ir saņēmuši starpnieki biļešu pirkšanas laikā, ja tā par to ir zinājusi

Dirk Harms interneta vietnē opodo.de sev un savai ģimenei nopirka biļetes lidojumam ar Vueling
Airlines no Hamburgas (Vācija) uz Faru (Portugāle). Tā kā lidojums tika atcelts, Harms ģimene
prasīja Vueling Airlines tai atlīdzināt cenu 1108,88 EUR, ko tā ir samaksājusi Opodo, pērkot šīs
biļetes. Vueling Airlines piekrita atlīdzināt summu, ko tā ir saņēmusi no Opodo, tas ir 1031,88 EUR.
Turpretim tā atteicās atlīdzināt arī atlikušos 77 EUR, ko Opodo ir saņēmusi kā komisijas maksu.
Amtsgericht Hamburg (Hamburgas pirmās instances tiesa, Vācija), kas izskata šo strīdu, lūdz
Tiesu šajā saistībā interpretēt regulu par gaisa transporta pasažieru tiesībām 1.
Amtsgericht Hamburg vēlas zināt, vai biļetes cena, kas ir jāņem vērā, lai noteiktu summu, kas
gaisa pārvadātājam ir jāatlīdzina pasažierim lidojuma atcelšanas gadījumā, ietver starpību
starp summu, ko samaksājis šis pasažieris, un summu, ko saņēmis šis gaisa pārvadātājs,
kura atbilst komisijas maksai, ko ir saņēmusi persona, kura ir iesaistījusies kā starpniece
starp abiem minētajiem.
Ar šodienas spriedumu Tiesa atbild uz šo jautājumu apstiprinoši, izņemot, ja šī komisijas
maksa ir noteikta, gaisa pārvadātājam to nezinot, bet tas ir jāpārbauda valsts tiesai.
Šī regulas interpretācija atbilst tās mērķiem, tas ir, garantēt paaugstinātu pasažieru aizsardzības
līmeni, nodrošinot līdzsvaru starp šo pasažieru un gaisa pārvadātāju interesēm.
ATGĀDINĀJUMS: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu ļauj dalībvalstu tiesām to tiesvedības ietvaros
uzdot jautājumus Tiesai par Savienības tiesību interpretāciju vai Savienības akta spēkā esamību. Tiesa
neiztiesā strīdus, ko izskata valstu tiesas. Valsts tiesai ir jāatrisina lieta saskaņā ar Tiesas nolēmumu. Šis
nolēmums līdzīgā veidā ir saistošs citām valstsu tiesām, kurām ir jāatrisina līdzīgas problēmas.

Neoficiāls dokuments plašsaziņas līdzekļu vajadzībām, kas Tiesai nav saistošs.
Pilns sprieduma teksts tiek publicēts CURIA mājas lapā pasludināšanas dienā.
Kontaktpersona presei: Gitte Stadler  (+352) 4303 3127
Sprieduma pasludināšanas attēli ir pieejami “Europe by Satellite”  (+32) 2 2964106
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Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus
noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu
kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004, L 46, 1. lpp.).
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