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Преюдициално запитване от Amtsgericht Hannover (Германия), постъпило на 18 май 2017 г. —
Ralph Eßer/TUIfly GmbH
(Дело C-280/17)
(2017/C 239/46)
Език на производството: немски
Запитваща юрисдикция
Amtsgericht Hannover

Страни в главното производство
Ищец: Ralph Eßer
Ответник: TUIfly GmbH

Преюдициални въпроси
1) Представлява ли извънредно обстоятелство по член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 261/2004 (1) отсъствието поради
отпуск по болест на съществена за провеждането на полети част от персонала на опериращия въздушен превозвач? При
утвърдителен отговор на първия въпрос: какъв трябва да бъде процентът на отсъстващите, за да се приеме наличието на
подобно обстоятелство?
2) Ако отговорът на първия въпрос е отрицателен: представлява ли извънредно обстоятелство по член 5, параграф 3 от
Регламент № 261/2004 спонтанното отсъствие на съществена за провеждането на полети част от персонала на
опериращия въздушен превозвач поради спиране на работата, което не е в съответствие с трудовото законодателство и
колективните трудови договори (незаконна стачка, „wilder Streik“)? Ако отговорът на втория въпрос е утвърдителен: какъв
трябва да бъде процентът на отсъстващите, за да се приеме наличието на подобно обстоятелство?
3) Ако отговорът на първия или втория въпрос е утвърдителен: трябва ли извънредното обстоятелство да е било налице при
самия анулиран полет, или опериращият въздушен превозвач има право по икономически съображения да изготви нов
график на полетите?
4) Ако отговорът на първия или втория въпрос е утвърдителен: предотвратимостта до извънредното обстоятелство ли се
отнася или до последиците от настъпването на това обстоятелство?
(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, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).

Преюдициално запитване от Amtsgericht Hannover (Германия), постъпило на 18 май 2017 г. —
Thomas Schmidt/TUIfly GmbH
(Дело C-281/17)
(2017/C 239/47)
Език на производството: немски
Запитваща юрисдикция
Amtsgericht Hannover

Страни в главното производство
Ищец: Thomas Schmidt
Ответник: TUIfly GmbH
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Преюдициални въпроси
1) Представлява ли извънредно обстоятелство по член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 261/2004 (1) отсъствието поради
отпуск по болест на съществена за провеждането на полети част от персонала на опериращия въздушен превозвач? При
утвърдителен отговор на първия въпрос: какъв трябва да бъде процентът на отсъстващите, за да се приеме наличието на
подобно обстоятелство?
2) Ако отговорът на първия въпрос е отрицателен: представлява ли извънредно обстоятелство по член 5, параграф 3 от
Регламент № 261/2004 спонтанното отсъствие на съществена за провеждането на полети част от персонала на
опериращия въздушен превозвач поради спиране на работата, което не е в съответствие с трудовото законодателство и
колективните трудови договори (незаконна стачка, „wilder Streik“)? Ако отговорът на втория въпрос е утвърдителен: какъв
трябва да бъде процентът на отсъстващите, за да се приеме наличието на подобно обстоятелство?
3) Ако отговорът на първия или втория въпрос е утвърдителен: трябва ли извънредното обстоятелство да е било налице при
самия анулиран полет, или опериращият въздушен превозвач има право по икономически съображения да изготви нов
график на полетите?
4) Ако отговорът на първия или втория въпрос е утвърдителен: предотвратимостта до извънредното обстоятелство ли се
отнася или до последиците от настъпването на това обстоятелство?

(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, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).

Преюдициално запитване от Amtsgericht Hannover (Германия), постъпило на 18 май 2017 г. —
Werner Ansorge/TUIfly GmbH
(Дело C-282/17)
(2017/C 239/48)
Език на производството: немски
Запитваща юрисдикция
Amtsgericht Hannover

Страни в главното производство
Ищец: Werner Ansorge
Ответник: TUIfly GmbH

Преюдициални въпроси
1) Представлява ли извънредно обстоятелство по член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 261/2004 (1) отсъствието поради
отпуск по болест на съществена за провеждането на полети част от персонала на опериращия въздушен превозвач? При
утвърдителен отговор на първия въпрос: какъв трябва да бъде процентът на отсъстващите, за да се приеме наличието на
подобно обстоятелство?
2) Ако отговорът на първия въпрос е отрицателен: представлява ли извънредно обстоятелство по член 5, параграф 3 от
Регламент № 261/2004 спонтанното отсъствие на съществена за провеждането на полети част от персонала на
опериращия въздушен превозвач поради спиране на работата, което не е в съответствие с трудовото законодателство и
колективните трудови договори (незаконна стачка, „wilder Streik“)? Ако отговорът на втория въпрос е утвърдителен: какъв
трябва да бъде процентът на отсъстващите, за да се приеме наличието на подобно обстоятелство?

