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Официален вестник на Европейския съюз

C 63/5

Страни в главното производство
Жалбоподател: Eurowings GmbH
Ответник: Klaus Rövekamp, Christiane Rupp

Преюдициални въпроси
Има ли право на обезщетение по член 7 от Регламент (ЕО) № 261/2004 (1) и тогава когато поради относително незначително
закъснение при пристигането пътникът не е могъл да вземе директно свързващ полет и това е довело до закъснение от три
часа или повече при пристигане в крайния пункт, като двата полета обаче са осъществени от различни въздушни превозвачи
и потвърждението на резервацията е издадено от туроператор, който комбинира полетите за клиентите си?
(1)

Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила
за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на
Регламент (ЕИО) № 295/91, ОВ L 46, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218.

Преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), постъпило на 9 ноември
2017 г. — SF/Inspecteur van de Belastingdienst
(Дело C-631/17)
(2018/C 063/07)
Език на производството: нидерландски
Запитваща юрисдикция
Hoge Raad der Nederlanden

Страни в главното производство
Жалбоподател: SF
Ответник: Inspecteur van de Belastingdienst

Преюдициални въпроси
1) Към законодателството на коя държава членка отпраща Регламент № 883/2004 (1) за периода, в който
данъчнозадълженото лице работи при установен в Нидерландия работодател, какъвто е настоящият случай, в който
данъчнозадълженото лице (a) живее в Латвия, (б) има латвийско гражданство (в) заето е на работа при установен в
Нидерландия работодател (г) като моряк, (д) изпълнява трудовата си функция на борда на морски кораб, плаващ под
флага на Бахамите и (е) упражнява тази дейност извън територията на Европейския съюз?
(1)

Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за
социално осигуряване (ОВl. 2004, L 166, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 82).

Преюдициално запитване от Rechtbank Den Haag, заседаващ в Haarlem (Нидерландия), постъпило
на 14 ноември 2017 г. — E./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Дело C-635/17)
(2018/C 063/08)
Език на производството:нидерландски
Запитваща юрисдикция
Rechtbank Den Haag, заседаващ в Haarlem

