
Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 18 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Contencioso-Administrativo – Hiszpania) – Vueling 

Airlines S.A. przeciwko Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

(Sprawa C-487/12) (1)

[Odesłanie prejudycjalne — Transport lotniczy — Wspólne zasady wykonywania przewozów lotniczych na 
terenie Unii Europejskiej — Rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 — Swoboda ustalania taryf — Nadanie 
bagażu — Dodatkowa opłata — Pojęcie „taryfy” — Ochrona konsumentów — Nałożenie grzywny na 

przewoźnika z powodu nieuczciwego warunku umownego — Przepis prawa krajowego, zgodnie z którym 
przewóz pasażera i nadanie bagażu powinny być objęte podstawową ceną biletu lotniczego — Zgodność 

z prawem Unii]

(2014/C 421/06)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Vueling Airlines S.A.

Strona pozwana: Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

Sentencja

Artykuł 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie 
wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on 
uregulowaniu krajowemu takiemu jak uregulowanie sporne w postępowaniu głównym, które zobowiązuje przewoźników lotniczych we 
wszystkich okolicznościach do przewozu nie tylko pasażera, ale również jego zarejestrowanego bagażu, o ile bagaż ten odpowiada 
określonym wymogom dotyczącym w szczególności wagi, w cenie biletu lotniczego, bez prawa wymagania jakiejkolwiek dopłaty do ceny 
za transport takiego bagażu. 

(1) Dz.U. C 26 z 26.1.2013.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Tartu Ringkonnakohus – Estonia) – MTÜ Liivimaa Lihaveis przeciwko 

Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee

(Sprawa C-562/12) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Fundusze strukturalne — Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 i nr 1080/ 
2006 — Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Program operacyjny mający na celu 

wspieranie europejskiej współpracy terytorialnej między Republiką Estońską a Republiką Łotewską — 
Decyzja odmawiająca dofinansowania przyjęta przez komitet monitorujący — Przepis przewidujący, że 

decyzje tego komitetu nie podlegają zaskarżeniu — Artykuł 267 TFUE — Akt przyjęty przez instytucję, 
organ lub jednostkę organizacyjną Unii — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Stosowanie 

prawa Unii — Artykuł 47 — Prawo do skutecznej ochrony sądowej — Prawo dostępu do sądów — 
Określenie państwa członkowskiego, którego sądy są właściwe do rozpatrzenia skargi)

(2014/C 421/07)

Język postępowania: estoński

Sąd odsyłający

Tartu Ringkonnakohus
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