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Úřední věstník Evropské unie

C 279/37

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rajonen sad Lukovit (Bulharsko) dne 15. června
2020 – VB v. Glavna direkcia „Požarna bezopasnost i zaštita na naselenieto“ kam Ministerstvo na
vatrešnite raboti
(Věc C-262/20)
(2020/C 279/49)
Jednací jazyk: bulharština
Předkládající soud
Rayonen sad Lukovit

Účastníci původního řízení
Žalobce: VB
Žalovaná: Glavna direkcia „Požarna bezopasnost i zaštita na naselenieto“ kam Ministerstvo na vatrešnite raboti (generální
ředitelství ministerstva vnitra „Požární bezpečnost a ochrana obyvatelstva“)

Předběžné otázky
1. Vyžaduje účinná ochrana podle čl. 12 písm. a) směrnice 2003/88/ES (1), aby byla běžná délka noční služby policistů
a příslušníků hasičského sboru kratší než stanovená běžná doba denní služby?
2. Vyžaduje zásada rovného zacházení zakotvená v článcích 20 a 31 Listiny základních práv Evropské unie, aby se běžná
délka noční práce upravená ve vnitrostátních právních předpisech pro pracovníky v soukromém sektoru v trvání sedmi
hodin vztahovala i na pracovníky ve veřejném sektoru, včetně policistů a příslušníků hasičského sboru?
3. Lze cíle zakotveného v bodě 8 odůvodnění směrnice 2003/88/ЕS, který spočívá v omezení délky noční práce, účinně
dosáhnout, pouze pokud vnitrostátní právní předpisy výslovně upravují běžnou dobu noční práce, a to i pro pracovníky
ve veřejném sektoru?

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby
(Úř. věst. 2003, L 299, s. 9; Zvl. vyd. 5/04, s. 381).

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Korneuburg (Rakousko) dne
15. června 2020 – Airhelp Limited v. Laudamotion GmbH
(Věc C-263/20)
(2020/C 279/50)
Jednací jazyk: němčina
Předkládající soud
Landesgericht Korneuburg

Účastnice původního řízení
Žalobkyně: Airhelp Limited
Žalovaná: Laudamotion GmbH

Předběžné otázky
1. Musí být čl. 5 odst. 1 písm. c) a článek 7 nařízení (ES) č. 261/2004 (1) vykládány v tom smyslu, že cestující má nárok na
náhradu v případě, že je čas odletu přesunut z původních 14:40 hod. na dřívější čas 8:25 hod. stejného dne?

