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Părțile din procedura principală
Reclamanți: Sebastien Vollmer, Vera Sagalov
Pârâtă: Swiss Global Air Lines AG

Întrebările preliminare
1) Există un drept la compensație în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 (1) și atunci când, din cauza
unei sosiri cu o întârziere mai mică de trei ore, un pasager nu reușește să ajungă la un zbor cu legătură directă, iar
întârzierea cu care ajunge la destinația finală este de trei ore sau mai mult, dar cele două zboruri sunt efectuate de
operatori de transport aerian diferiți?
2) Există un drept la compensație în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 și atunci când între diferiții
operatori de transport aerian există legături de grup?

(1)

Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme
comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii
prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218,
rectificare în JO 2016, L 94, p. 17).
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Părțile din procedura principală
Reclamant: Michael Winterhoff, în calitate de administrator judiciar al patrimoniului DIREKTexpress Holding AG
Pârât: Finanzamt Ulm

Întrebarea preliminară
Se poate considera că un întreprinzător care efectuează notificări formale de acte în temeiul unor dispoziții de drept public
este „furnizor de serviciu universal”, care asigură totalitatea sau o parte a serviciului universal poștal în sensul articolului 2
punctul 13 din Directiva 97/67/CE din 15 decembrie 1997 (1)? Sunt aceste servicii scutite de TVA în temeiul articolului 132
alineatul (1) litera (a) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe
valoarea adăugată (2)?
(1)
(2)

Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea
pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității serviciului (JO L 15, p. 14, Ediţie specială, 06/vol. 3, p. 12).
Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, p. 1,
Ediţie specială, 09/vol. 3, p. 7).

