
za nadwyżki, przewidzianych odpowiednio w tych przepisach. Jeżeli 
chodzi o karę przewidzianą w art. 27 ust. 3 rozporządzenia nr 
968/2006, do sądu krajowego należy ocena, czy w świetle wszyst
kich okoliczności zawisłej przed nim sprawy przypadek niezgod
ności może zostać zakwalifikowany jako celowy lub wynikający z 
rażącego niedbalstwa. Zasady ne bis in idem, proporcjonalności i 
niedyskryminacji należy interpretować w ten sposób, że nie stoją 
one na przeszkodzie kumulatywnemu zastosowaniu tych środków. 

4) Artykuł 26 ust. 1 rozporządzenia nr 968/2006 należy interpre
tować w ten sposób, że przy założeniu, iż w okolicznościach takich 
jak w sprawie przed sądem krajowym przedsiębiorstwo wypełniło 
swoje zobowiązanie częściowego demontażu urządzeń produkcyj
nych w danych fabrykach, lecz nie wypełniło wspomnianego w 
art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 320/2006 zobowiązania 
zrzeczenia się kwoty mającej zastosowanie do produkcji cukru, 
izoglukozy i syropu inulinowego, przydzielonej temu przedsiębior
stwu, którą to przedsiębiorstwo z kolei przydzieliło jednej lub kilku 
swoim fabrykom, sumę pomocy podlegającej zwrotowi stanowi 
część pomocy odpowiadająca zobowiązaniu, które nie zostało 
wypełnione. Tę część pomocy należy określić na podstawie sum 
ustalonych w art. 3 ust. 5 rozporządzenia nr 320/2006. 

( 1 ) Dz.U. C 161 z 19.6.2010. 
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Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Wykładnia art. 6 
dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. usta
nawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w 
zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 303, s. 16) — Zakaz 
dyskryminacji ze względu na wiek — Uregulowanie krajowe, 
zgodnie z którym urzędnik, który ukończył 65. rok życia, prze
chodzi obowiązkowo na emeryturę — Zgodne z przepisami 
prawa cele uzasadniające nierówne traktowanie ze względu na 
wiek 

Sentencja 

1) Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. 
ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w 
zakresie zatrudnienia i pracy nie stoi na przeszkodzie obowiązy
waniu ustawy, takiej jak Hessisches Beamtengesetz (ustawy o 
służbie cywilnej kraju związkowego Hesja), w brzmieniu zmie
nionym ustawą z dnia 14 grudnia 2009 r., która przewiduje 
obowiązkowe przejście na emeryturę urzędników mianowanych 
dożywotnio, w niniejszej sprawie prokuratorów, z chwilą ukoń
czenia przez nich 65. roku życia, z zastrzeżeniem możliwości 
kontynuowania przez nich wykonywania pracy, gdy wymaga tego 
interes służby, maksymalnie do czasu ukończenia przez nich 68. 
roku życia, w zakresie, w jakim celem tej ustawy jest ustanowienie 
„korzystnej struktury wiekowej”, mającej wspierać zatrudnienie i 
awanse młodych pracowników, zoptymalizowanie zarządzania 
zasobami ludzkimi i tym samym zapobieganie sporom dotyczącym 
zdolności pracownika do wykonywania pracy po osiągnięciu przez 
niego pewnego wieku, i w jakim ustawa ta pozwala na osiągnięcie 
tego celu za pomocą właściwych i koniecznych do tego środków. 

2) Aby wykazać właściwy i konieczny charakter danego środka, środek 
ten nie może okazać się nierozsądny z punktu widzenia realizo
wanego celu i musi być oparty na informacjach, których wartość 
dowodową ocenia sąd krajowy. 

3) Ustawa, taka jak Hessisches Beamtengesetz, w brzmieniu zmie
nionym ustawą z dnia 14 grudnia 2009 r., która przewiduje 
obowiązkowe przejście na emeryturę prokuratorów po ukończeniu 
przez nich 65. roku życia nie jest niespójna z tego tylko powodu, 
że w pewnych przypadkach umożliwia im pracę do czasu ukoń
czenia 68. roku życia, że ponadto zawiera przepisy, których celem 
jest hamowanie przechodzenia na emeryturę przed ukończeniem 
65. roku życia, i że inne przepisy prawne tego państwa członkow
skiego przewidują kontynuację wykonywania pracy przez pewnych 
urzędników, w szczególności urzędników z wyboru, po osiągnięciu 
przez nich tego wieku, jak również stopniowe podwyższanie wieku 
emerytalnego z 65. do 67. roku życia. 

( 1 ) Dz.U. C 161 z 19.6.2010. 
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gospodarczą z naruszeniem warunków określonych w tym 
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