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Výrok rozsudku
1. Ustanovenia článku 8 ods. 2 v spojení s prílohou II časťou II
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z
23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v želez
ničnej preprave sa majú vykladať v tom zmysle, že informácie o
hlavných prípojoch majú okrem plánovaných časov odchodu
zahŕňať aj hlásenia o meškaniach alebo výlukách týchto prípojov,
a to bez ohľadu na to, ktorý podnik ich zabezpečuje.
2. Ustanovenia článku 8 ods. 2 v spojení s prílohou II časťou II
nariadenia č. 1371/2007, ako aj ustanovenia článku 5 v spojení
s prílohou II smernice Európskeho parlamentu a Rady
2001/14/ES z 26. februára 2001 o prideľovaní kapacity želez
ničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej
infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii, zmenenej a doplnenej
smernicou 2004/49/ES Európskeho parlamentu a Rady z 29.
apríla 2004, sa majú vykladať v tom zmysle, že manažér želez
ničnej infraštruktúry je povinný nediskriminačným spôsobom
poskytovať železničným podnikom aktuálne časové údaje o vlakoch
iných železničných podnikov, pokiaľ zabezpečujú hlavné prípoje v
zmysle prílohy II časti II nariadenia č. 1371/2007.
(1) Ú. v. EÚ C 173, 11.6.2011.

Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. novembra
2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý
podal Audiencia Provincial de Barcelona — Španielsko)
—
Joan
Cuadrench
Moré/Koninklijke
Luchtvaart
Maatschappij NV
(Vec C-139/11) (1)

— Článok 35 Dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre
medzinárodnú leteckú dopravu (Montrealský dohovor), schvále
ného rozhodnutím Rady z 5. apríla 2001 (Ú. v. ES L 194, s. 38;
Mim. vyd. 07/005, s. 491) — Uplatniteľná právna úprava
Výrok rozsudku
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11.
februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému
náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v
prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje
nariadenie (EHS) č. 295/91, je potrebné vykladať v tom zmysle, že
lehotu, v ktorej musia byť podané žaloby, ktorých predmetom je
priznanie náhrady škody v zmysle článkov 5 a 7 tohto nariadenia,
stanovia pravidlá každého členského štátu týkajúce sa premlčacej lehoty
na podanie žaloby.

(1) Ú. v. EÚ C 179, 18.6.2011.

Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. decembra
2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý
podal Arbeitsgericht München — Nemecko) — Johann
Odar/Baxter Deutschland GmbH
(Vec C-152/11) (1)
(Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní — Smernica
2000/78/ES — Zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe
veku a zdravotného postihnutia — Odstupné v prípade
prepustenia — Sociálny plán stanovujúci zníženie výšky
odstupného vyplácaného zdravotne postihnutým pracovníkom)

(Letecká doprava — Náhrada škody a pomoc cestujúcim —
Odmietnutie nástupu do lietadla, zrušenie alebo veľké
meškanie letu — Lehota na podanie žaloby)
(2013/C 26/10)
Jazyk konania: španielčina
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciál
neho konania
Audiencia Provincial de Barcelona

26.1.2013

(2013/C 26/11)
Jazyk konania: nemčina
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciál
neho konania
Arbeitsgericht München
Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Žalobca: Johann Odar

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Žalobca: Joan Cuadrench Moré

Žalovaná: Baxter Deutschland GmbH

Žalovaná: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Predmet veci

Predmet veci
Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Audiencia Provin
cial de Barcelona — Výklad článkov 5 a 6 nariadenia Európ
skeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára
2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad
a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v
prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa
zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, s. 1; Mim.
vyd. 07/008, s. 10) — Neexistencia lehoty na podanie žaloby

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Arbeitsgericht
München — Výklad článku 1, článku 6 ods. 1 druhého podod
seku písm. a) a článku 16 smernice Rady 2000/78/ES z 27.
novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké
zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, s. 16;
Mim. vyd. 05/004, s. 79) — Vnútroštátna právna úprava, ktorá
umožňuje vylúčiť nárok na dávky stanovený podnikovým
sociálnym plánom v prípade pracovníkov patriacich do vekovej
skupiny, ktorej zanedlho vznikne nárok na starobný dôchodok
— Zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe veku alebo zdra
votného postihnutia

