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Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-597/20 | LOT (haldusasutuse määratud hüvitis)

Lennureisijate õigusi käsitleva määruse kohaldamise eest vastutav
riigiasutus võib individuaalkaebuste korral kohustada vedajat maksma
reisijatele hüvitist
Selle tingimus on, et kõnealune liikmesriik on andnud talle selleks pädevuse
Osa reisijaid, kelle lend New Yorgist Budapesti hilines üle kolme tunni, pöördus lennureisijate õigusi käsitleva
määruse kohaldamise eest vastutava Ungari ametiasutuse poole, et see kohustaks puudutatud lennuettevõtjat LOTi
maksma selles määruses ette nähtud hüvitist.
See asutus tuvastaski, et määrust on rikutud, ja kohustas LOTi maksma igale puudutatud reisijale hüvitist 600 eurot.
LOT vaidlustas selle asutuse otsuse Budapesti Pealinna kohtus, leides, et kõnealune asutus ei ole pädev kohustama
sellist hüvitist maksma, põhjendusel, et selleks on volitatud ainult liikmesriigi kohtud. See kohus küsib Euroopa
Kohtult, kas määruse kohaldamise eest vastutav riigiasutus, kellele reisija on esitanud individuaalkaebuse, saab
kohustada lennuettevõtjat maksma selle rikkumise eest hüvitist.
Euroopa Kohus kordab oma täna kuulutatud kohtuotsuses, et kuigi määrus ei kohusta selle kohaldamise eest
vastutavat riigiasutust võtma lennureisijate esitatud individuaalkaebuste tõttu sunnimeetmeid, ei keela see
liikmesriikidel sellele asutusele sellist pädevust anda.
Euroopa Kohus märgib selles kontekstis, et määruses ette nähtud kindlaksmääratud summad kujutavad endast
viivitamata makstavat ja kindlas summas hüvitist, mille eesmärk on hüvitada ainult kõikide puudutatud reisijate
kantud peaaegu ühesugune kahju. Sellest tuleneb, et nii reisijatel ja vedajatel kui ka eespool nimetatud asutustel on
lihtne kindlaks teha hüvitise summa. Sellise hüvitise andmise eesmärk ongi lisaks vältida ebamugavusi, mis
pädevatele kohtutele kahju hüvitamise hagide esitamisega paratamatult kaasnevad.
Järelikult on liikmesriikidel õigus volitada selle määruse kohaldamise eest vastutavat riigiasutust kohustama
lennuettevõtjat maksma reisijatele nende individuaalkaebuse esitamisel hüvitist. Euroopa Kohus rõhutab
seoses sellega siiski, et reisijatel ja lennuettevõtjatel peab olema võimalus esitada eespool nimetatud asutuse
otsuse peale hagi kohtule.

MÄRKUS: Eelotsusetaotlus võimaldab liikmesriikide kohtutel taotleda kohtuvaidluste lahendamisel Euroopa Kohtult
liidu õiguse tõlgendamist või liidu õigusakti kehtivuse üle otsustamist. Euroopa Kohus ei lahenda riigisisest
kohtuvaidlust. Kohtuasja lahendamine kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega on liikmesriigi kohtu ülesanne. Euroopa
Kohtu otsus on ühtlasi siduv ka teistele liikmesriikide kohtutele, kes lahendavad sarnast probleemi.
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