
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 stycznia 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — 
Niemcy) — Colin Wolf przeciwko Stadt Frankfurt am Main 

(Sprawa C-229/08) ( 1 ) 

(Dyrektywa 2000/78/WE — Artykuł 4 ust. 1 — Zakaz 
dyskryminacji ze względu na wiek — Przepis krajowy ustala
jący górną granicę wieku 30 lat przy rekrutacji do technicznej 
służby pożarniczej średniego szczebla — Realizowany cel — 

Pojęcie istotnego i determinującego wymogu zawodowego) 

(2010/C 63/08) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Colin Wolf 

Strona pozwana: Stadt Frankfurt am Main 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Niemcy) — Wykładnia 
art. 6 ust. 1 i art. 17 dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 
listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe 
równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. 
L 303, s. 16) — Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek — 
Pojęcia „obiektywnie i racjonalnie uzasadnionego” różnego trak
towania ze względu na wiek oraz „konieczności odpowiedniego 
okresu zatrudnienia przed przejściem na emeryturę” — Przepis 
krajowy, zgodnie z którym maksymalny wiek rekrutacji do 
służby pożarniczej wynosi 30 lat. 

Sentencja 

Artykuł 4 ust. 1 dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 
2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania 
w zakresie zatrudnienia i pracy należy interpretować w ten sposób, że 
nie stoi on na przeszkodzie stosowaniu przepisu prawa krajowego 
takiego jak przepis rozpatrywany w postępowaniu przed sądem 
krajowym, który przewiduje wynoszącą 30 lat górną granicę wieku 
rekrutacji do technicznej służby pożarniczej średniego szczebla. 

( 1 ) Dz.U. C 223 z 30.8.2008. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 stycznia 
2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud — 
Republika Czeska) — Milan Kyrian przeciwko Celní úřad 

Tábor 

(Sprawa C-233/08) ( 1 ) 

(Wzajemna pomoc przy windykacji roszczeń — Dyrektywa 
76/308/EWG — Uprawnienie do dokonania kontroli przez 
sądy państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę organ 
współpracujący — Wykonalność dokumentu umożliwiającego 
egzekucję — Zgodne z prawem doręczenie dokumentu dłużni
kowi — Doręczenie dokumentu w języku niezrozumiałym dla 

adresata) 

(2010/C 63/09) 

Język postępowania: czeski 

Sąd krajowy 

Nejvyšší správní soud 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Milan Kyrian 

Strona pozwana: Celní úřad Tábor 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Nejvyšší správní soud (Republika Czeska) — Wykładnia ogól
nych zasad rzetelnego procesu, dobrej administracji i państwa 
prawa, a także art. 12 ust. 3 dyrektywy Rady 76/308/EWG z 
dnia 15 marca 1976 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy 
windykacji roszczeń dotyczących niektórych opłat, ceł, 
podatków i innych obciążeń (Dz.U. L 73, s. 18) w brzmieniu 
zmienionym przez dyrektywę Rady z dnia 6 grudnia 1979 r. 
zmieniającą dyrektywę 76/308/EWG w sprawie wzajemnej 
pomocy przy windykacji roszczeń wynikających z czynności 
stanowiących część systemu finansowania Europejskiego 
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz opłat rolnych i 
ceł (Dz.U. L 331, s. 10) oraz przez dyrektywę Rady 
2001/44/WE z dnia 15 czerwca 2001 r. zmieniającą dyrektywę 
76/308/EWG w sprawie wzajemnej pomocy przy windykacji 
roszczeń wynikających z czynności stanowiących część systemu 
finansowania Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 
Rolnej oraz opłat rolnych i ceł oraz w odniesieniu do podatku 
od wartości dodanej i podatków akcyzowych (Dz.U. L 175, 
s. 17) — Możliwość badania przez sądy państwa członkow
skiego siedziby organu współpracującego, zgodnie z przepisami 
ustawowymi i wykonawczymi obowiązującymi w tym państwie, 
wykonalności i prawidłowości doręczenia tytułu wykonawczego 
umożliwiającego egzekucję roszczenia — Tytuł wykonawczy 
niezawierający wskazania daty urodzenia dłużnika, sformuło
wany w języku przez niego nieznanym, innym niż język urzę
dowy państwa współpracującego
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