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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 63/5

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Εκκαλούσα: Eurowings GmbH
Εφεσίβλητοι: Klaus Rövekamp, Christiane Rupp

Προδικαστικό ερώτημα
Υφίσταται δικαίωμα αποζημιώσεως δυνάμει του άρθρου 7 του κανονισμού (1) ακόμη και όταν επιβάτης δεν έχει προλάβει να
επιβιβασθεί σε πτήση άμεσης ανταποκρίσεως, λόγω σχετικά μικρής καθυστερήσεως στην άφιξη της αρχικής πτήσεως, με αποτέλεσμα
να αφιχθεί στον τελικό του προορισμό με καθυστέρηση τριών ή περισσότερων ωρών, αλλά οι δύο πτήσεις έχουν εκτελεσθεί από
διαφορετικούς αερομεταφορείς και η επιβεβαίωση της κρατήσεως είχε πραγματοποιηθεί από ταξιδιωτικό πράκτορα ο οποίος
συνδύασε τις πτήσεις για τον πελάτη του;
(1)

Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών
κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και
ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 295/91 (EE L 46, σ. 1).

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) στις
9 Νοεμβρίου 2017 — SF κατά Inspecteur van de Belastingdienst
(Υπόθεση C-631/17)
(2018/C 063/07)
Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική
Αιτούν δικαστήριο
Hoge Raad der Nederlanden

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Αναιρεσείων: SF
Αναιρεσίβλητος: Inspecteur van de Belastingdienst

Προδικαστικό ερώτημα
Ποια εθνική νομοθεσία προσδιορίζεται από τον κανονισμό 883/2004 (1) ως εφαρμοστέα σε μια κατάσταση κατά την οποία ο
ενδιαφερόμενος (α) κατοικεί στη Λετονία, (β) έχει τη λετονική ιθαγένεια, (γ) εργάζεται ως μισθωτός για λογαριασμό εργοδότη που
έχει την έδρα του στις Κάτω Χώρες, (δ) απασχολείται ως ναυτικός, (ε) παρέχει την εργασία του σε πλοίο υπό σημαία Μπαχαμών, και
(στ) ασκεί τις δραστηριότητες αυτές εκτός του εδάφους της Ένωσης;
(1)

Κανονισμός (ΕΚ) 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των
συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (ΕΕ 2004, L 166, σ. 1).

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Rechtbank Den Haag, τόπος συνεδριάσεως
Haarlem (Κάτω Χώρες) στις 14 Νοεμβρίου 2017 — E. κατά Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Υπόθεση C-635/17)
(2018/C 063/08)
Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική
Αιτούν δικαστήριο
Rechtbank Den Haag, τόπος συνεδριάσεως Haarlem

