24.8.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 279/37

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rayonen sad Lukovit (Bulgarije) op 15 juni
2020 — VB / Glavna direktsia “Pozharna bezopasnost i zaschtita na naselenieto” kam Ministerstvo na
vatreshnite raboti
(Zaak C-262/20)
(2020/C 279/49)
Procestaal: Bulgaars
Verwijzende rechter
Rayonen sad Lukovit

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: VB
Verwerende partij: Glavna direktsia “Pozharna bezopasnost i zaschtita na naselenieto” kam Ministerstvo na vatreshnite raboti

Prejudiciële vragen
1) Vereist de doeltreffende bescherming krachtens artikel 12, onder a), van richtlijn 2003/88/EG (1) dat de normale duur
van de nachtdienst van politieagenten en brandweerlieden korter is dan de vastgelegde normale duur van het dagwerk?
2) Vereist het in de artikelen 20 en 31 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie verankerde
gelijkheidsbeginsel dat de normale duur van nachtarbeid van zeven uur die in het nationale recht is vastgelegd voor
werknemers in de particuliere sector, ook geldt voor werknemers in de publieke sector, inclusief politieagenten en
brandweerlieden?
3) Kan het in overweging 8 van richtlijn 2003/88/EG neergelegde doel om de duur van nachtarbeid te beperken alleen
doeltreffend worden bereikt als in het nationale recht uitdrukkelijk de normale duur van nachtarbeid, ook voor
werknemers in de publieke sector, is vastgelegd?
(1)

Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de
organisatie van de arbeidstijd (PB 2003, L 299, blz. 9).

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesgericht Korneuburg (Oostenrijk)
op 15 juni 2020 — Airhelp Limited / Laudamotion GmbH
(Zaak C-263/20)
(2020/C 279/50)
Procestaal: Duits
Verwijzende rechter
Landesgericht Korneuburg

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Airhelp Limited
Verwerende partij: Laudamotion GmbH

Prejudiciële vragen
1. Moeten artikel 5, lid 1, onder c), en artikel 7 van verordening (EG) nr. 261/2004 (1) aldus worden uitgelegd dat de
luchtreiziger recht heeft op compensatie wanneer de vertrektijd van oorspronkelijk 14.40 uur naar 08.25 uur op
dezelfde dag wordt vervroegd?

