Súdny dvor Európskej únie
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 128/18
V Luxemburgu 12. septembra 2018

Rozsudok vo veci C-601/17
Dirk Harms a i./Vueling Airlines SA

Tlač a informácie

V prípade

zrušenia letu musí letecká spoločnosť nahradiť aj provízie získané
sprostredkovateľmi pri nákupe leteniek, pokiaľ o nich vedela

Pán Dirk Harms kúpil pre seba a svojich rodinných príslušníkov na internetovej stránke opodo.de
letenky na let spoločnosti Vueling Airlines z Hamburgu (Nemecko) do Fara (Portugalsko). Po tom,
ako bol let zrušený, požiadala rodina Harmsovcov spoločnosť Vueling Airlines o vrátenie sumy
1 108,88 eur, ktorú zaplatili spoločnosti Opodo pri nákupe týchto leteniek. Spoločnosť Vueling
Airlines súhlasila s nahradením sumy, ktorú dostala od spoločnosti Opodo, t. j. 1 031,88 eur.
Odmietla však nahradiť zostávajúcich 77 eur, ktoré získala spoločnosť Opodo ako províziu.
Amtsgericht Hamburg (Okresný súd Hamburg, Nemecko), ktorému bol tento spor predložený,
požiadal v tejto súvislosti Súdny dvor o výklad nariadenia o právach cestujúcich v leteckej
doprave1.
Amtsgericht Hamburg chce vedieť, či cena letenky, ktorú treba zohľadniť pri stanovení výšky
náhrady, ktorú má letecký dopravca vyplatiť cestujúcemu v prípade zrušenia letu, zahŕňa
rozdiel medzi sumou zaplatenou týmto cestujúcim a sumou prijatou týmto leteckým
dopravcom, ktorá zodpovedá provízii získanej osobou konajúcou ako sprostredkovateľ
medzi cestujúcim a leteckým dopravcom.
Rozsudkom z dnešného dňa Súdny dvor odpovedal na túto otázku kladne okrem prípadu,
ak bola táto provízia stanovená bez vedomia leteckého dopravcu, čo musí preveriť
vnútroštátny súd.
Tento výklad nariadenia zodpovedá jeho cieľom, a to zaručiť vysokú úroveň ochrany cestujúcich
a súčasne zaručiť vyváženie ich záujmov so záujmami leteckých dopravcov.
UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci
sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva
Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec
v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne
orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.
Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.
Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.
Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki  (+352) 4303 5499
Obrazový záznam z vyhlásenia rozsudku je k dispozícii na „Europe by Satellite“  (+32) 2 2964106
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Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné
pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého
meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).
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