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d’aide par le travail La Jouvene, Association de parents et 
d’amis de personnes handicapées mentales (APEI) 
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Język postępowania: francuski 

Sąd odsyłający 

Cour de cassation 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Gérard Fenoll 

Strona pozwana: Centre d’aide par le travail La Jouvene, Associa
tion de parents et d’amis de personnes handicapées mentales 
(APEI) d’Avignon 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy art. 3 dyrektywy 89/391/EWG ( 1 ), do której odsyłają 
przepisy art. 1 dyrektywy 2003/88/WE z dnia 4 listopada 
2003 r. ( 2 ) określające jej zakres stosowania, należy inter
pretować w ten sposób, że dana osoba przyjęta do ośrodka 
pomocy przez pracę może być uznana za „pracownika” w 
rozumieniu rzeczonego art. 3? 

2) Czy art. 31 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej 
należy interpretować w ten sposób, że osobę taką, jak 
opisana w poprzednim pytaniu można uznać za „pracow
nika” w rozumieniu rzeczonego art. 31? 

3) Czy osoba taka, jak opisana w pytaniu pierwszym, może 
bezpośrednio powoływać się na swoje prawa wynikające z 
karty w celu uzyskania prawa do płatnego urlopu, jeżeli 
przepisy krajowe nie przewidują, że osoba ta korzysta z 
takich praw i czy w celu zagwarantowania pełnej skutecz
ności tego prawa sąd krajowy powinien nie dopuścić do 
stosowania wszelkich sprzecznych przepisów prawa 
krajowego? 

( 1 ) Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie 
wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183, s. 1). 

( 2 ) Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji 
czasu pracy (Dz.U. L 299, s. 9.).
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