
się we Wspólnocie oraz art. 10 rozporządzenia Rady (EWG) nr 
574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozpo
rządzenia nr 1408/71, w ich brzmieniu zmienionym i uaktualnionym 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 118/97 z dnia 2 grudnia 1996 r., 
zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 647/2005 Parlamentu Euro
pejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r., należy dokonywać w ten 
sposób, że prawo, które nie jest uzależnione od warunków ubezpie
czenia, zatrudnienia czy prowadzenia działalności na własny rachunek, 
do świadczeń należnych na podstawie ustawodawstwa państwa człon
kowskiego, w którym zamieszkuje rodzic z dziećmi, na rzecz których 
świadczenia te są przyznawane, nie może być częściowo zawieszone w 
sytuacji, takiej jak rozpatrywana w postępowaniu przed sądem 
krajowym, w której były małżonek, będący drugim rodzicem tych dzieci 
byłby zasadniczo uprawniony do świadczeń rodzinnych na podstawie 
ustawodawstwa państwa, w którym jest zatrudniony, na podstawie 
wyłącznie prawa krajowego tego państwa lub na podstawie art. 73 
rozporządzenia nr 1408/71, lecz faktycznie nie pobiera tych świadczeń 
ze względu na to, że nie złożył w tym celu odpowiedniego wniosku. 

( 1 ) Dz.U. C 90 z 18.4.2009. 
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Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Arbeitsgericht Hamburg — Wykładnia art. 1 i 2 ust. 1 dyrek
tywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustana
wiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w 
zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 303, s. 16) — Zakaz 
dyskryminacji ze względu na wiek — Postanowienie układu 
zbiorowego, uznanego za powszechnie obowiązujący, przewi
dujące rozwiązanie z mocy prawa umowy o pracę w chwili 
ukończenia przez pracownika 65 roku życia, niezależnie od 
panującej sytuacji gospodarczej, socjalnej i demograficznej 
oraz niezależnie od konkretnej sytuacji na rynku pracy 

Sentencja 

1) Wykładni art. 6 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 dokonywać w 
ten sposób, że nie sprzeciwia się on przepisowi krajowemu, takiemu 
jak § 10 pkt 5 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (ogólnej 
ustawy o równym traktowaniu), zgodnie z którym dopuszczalne 
są postanowienia o automatycznym rozwiązywaniu umów o pracę 
z uwagi na osiągnięcie przez pracownika wieku emerytalnego w 
zakresie, w jakim po pierwsze, przepis ten jest obiektywnie i racjo
nalnie uzasadniony zgodnym z prawem celem z zakresu polityki 
zatrudnienia i rynku pracy a po drugie, środki służące realizacji 
tego celu są właściwe i konieczne. Wprowadzenie tego zezwolenia 
w drodze układu nie jest samo w sobie wyłączone spod jakiejkol
wiek kontroli sądowej, lecz zgodnie z wymogami art. 6 ust. 1 tej 
dyrektywy powinno także realizować taki zgodny z prawem cel w 
sposób właściwy i konieczny. 

2) Wykładni art. 6 ust. 1 dyrektywy 2000/78 należy dokonywać w 
ten sposób, że nie sprzeciwia się on uregulowaniu, takiemu jak 
przewidziane w § 19 pkt 8 Allgemeingültiger Rahmentarifvertrag 
für die gewerblichen Beschäftigten in der Gebäudereinigung 
(ramowym układzie zbiorowym dla pracowników sektora usług w 
zakresie sprzątania budynków) postanowienie o automatycznym 
rozwiązywaniu umów o pracę z pracownikami, którzy osiągnęli 
wiek emerytalny ustalony na 65 lat. 

3) Wykładni art. 1 i 2 dyrektywy 2000/78 należy dokonywać w ten 
sposób, że przepisy te nie sprzeciwiają się, by państwo członkow
skie uznało za powszechnie obowiązujący układ zbiorowy, taki jak 
rozpatrywany w postępowaniu przed sądem krajowym, jeśli nie 
pozbawia on pracowników objętych jego zakresem stosowania 
przyznanej im na mocy tych przepisów ochrony przed dyskrymi
nacją ze względu na wiek. 

( 1 ) Dz.U. C 102 z 1.5.2009. 
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— Późniejsze przystąpienie państw członkowskich — Przepisy 
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