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Parter i hovedsagen
Sagsøger: Eurowings GmbH
Sagsøgte: Klaus Rövekamp og Christiane Rupp

Præjudicielt spørgsmål
Kan der også foreligge en ret til kompensation i henhold til forordningens artikel 7 (1), når en luftfartspassager som følge af
en relativt kort forsinkelse i forhold til det planlagte ankomsttidspunkt ikke når en direkte tilsluttet flyforbindelse, og dette
medfører en forsinket ankomst til det endelige bestemmelsessted på tre timer eller mere, men de to flyvninger blev varetaget
af forskellige luftfartsselskaber, og reservationsbekræftelsen blev foretaget af en rejsearrangør, der havde sammensat
flyvningerne for sin kunde?
(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til
luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91
(EUT L 46, s. 1).

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den
9. november 2017 — SF mod Inspecteur van de Belastingdienst
(Sag C-631/17)
(2018/C 063/07)
Processprog: nederlandsk
Den forelæggende ret
Hoge Raad der Nederlanden

Parter i hovedsagen
Sagsøger: SF
Sagsøgt: Inspecteur van de Belastingdienst

Præjudicielt spørgsmål
Hvilken medlemsstats lovgivning henviser forordning nr. 883/2004 (1) til, når det drejer sig om en person, der (a) bor i
Letland, (b) er lettisk statsborger, (c) er ansat hos en arbejdsgiver med hjemsted i Nederlandene, (d) arbejder som sømand, (e)
udfører sit arbejde om bord på et skib, som sejler under Bahamas flag, og (f) udøver dette arbejde uden for Den Europæiske
Unions område?
(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29.4.2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger
(EUT 2004, L 166, s. 1).

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Den Haag, Sitzungsort Haarlem
(Nederlandene) den 14. november 2017 — E. mod Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Sag C-635/17)
(2018/C 063/08)
Processprog: nederlandsk
Den forelæggende ret
Rechtbank Den Haag, Sitzungsort Haarlem

