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Účastníci původního řízení
Navrhovatelka v odvolacím řízení: Eurowings GmbH
Odpůrci v odvolacím řízení: Klaus Rövekamp, Christiane Rupp

Předběžná otázka
Může nárok na náhradu škody podle článku 7 nařízení č. 261/2004 (1) vzniknout i tehdy, pokud cestující nestihne
z důvodu relativně nepatrného zpoždění na příletu přímo navazující let, což má za následek více než tříhodinové zpoždění
v cílovém místě určení, avšak každý z obou letů byl provozován jiným leteckým dopravcem a rezervaci potvrdil
provozovatel souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy, který naplánoval všechny lety pro svého zákazníka?
(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad
a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se
zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. L 46, s. 1).

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne
9. listopadu 2017 – SF v. Inspecteur van de Belastingdienst
(Věc C-631/17)
(2018/C 063/07)
Jednací jazyk: nizozemština
Předkládající soud
Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci původního řízení
Žalobce: SF
Žalovaný: Inspecteur van de Belastingdienst

Předběžná otázka
Na právní předpisy kterého členského státu odkazuje nařízení č. 883/2004 (1), jedná-li se o dlužníka, který (a) bydlí
v Lotyšsku, (b) je lotyšský státní příslušník, (c) je zaměstnán u zaměstnavatele usazeného v Nizozemsku, (d) pracuje jako
námořník, (e) svoji práci vykonává na palubě námořní lodi plující pod bahamskou vlajkou a (f) tuto činnost vykonává mimo
území Evropské unie?
(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
(Úř. věst. 2004, L 166, s. 1).

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem
(Nizozemsko) dne 14. listopadu 2017 – E. v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Věc C-635/17)
(2018/C 063/08)
Jednací jazyk: nizozemština
Předkládající soud
Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem

