
Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 stycznia 2015 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożone przez Curtea de Apel Cluj – Rumunia) – Vasiliki Balazs/Casa Judeţeană de 

Pensii Cluj (C-401/13), Casa Judeţeană de Pensii Cluj/Attila Balazs (C–432/13)

(Sprawy połączone C-401/13 i C-432/13) (1)

(Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Zabezpieczenie społeczne pracowników 
migrujących — Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 — Artykuł 7 ust. 2 lit. c) — Stosowanie konwencji 

o zabezpieczeniu społecznym zawartych między państwami członkowskimi — Uchodźca pochodzący 
z innego państwa członkowskiego powracający do ojczyzny — Ukończenie okresów zatrudnienia na 

terytorium innego państwa członkowskiego — Wniosek o przyznanie emerytury — Odmowa)

(2015/C 107/05)

Język postępowania: rumuński

Sąd odsyłający

Curtea de Apel Cluj

Strony w postępowaniu głównym

Strony wnoszące apelację: Vasiliki Balazs (C-401/13), Casa Judeţeană de Pensii Cluj (C-432/13)

Pozostali uczestnicy postępowania: Casa Judeţeană de Pensii Cluj (C-401/13), Attila Balazs (C-432/13)

Sentencja

Wykładni art. 7 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów 
zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin 
przemieszczających się we Wspólnocie, w brzmieniu zmienionym i uaktualnionym rozporządzeniem Rady (WE) nr 118/97 z dnia 
2 grudnia 1996 r., zmienionego rozporządzeniem nr 1992/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 18 grudnia 2006 r., 
należy dokonywać w ten sposób, że umowa dwustronna dotycząca świadczeń z zabezpieczenia społecznego należnych obywatelom jednego 
z umawiających się państw, którzy na terytorium drugiego umawiającego się państwa mieli status uchodźców politycznych – którą 
państwa te zawarły przed przystąpieniem do Unii Europejskiej i która nie została wymieniona w załączniku III do tego rozporządzenia – 
nie znajduje w dalszym ciągu zastosowania do sytuacji uchodźców politycznych, którzy powrócili do ojczyzny przed zawarciem tej umowy 
dwustronnej i przed wejściem w życie tego rozporządzenia. 

(1) Dz.U. C 298 z 12.10.2013.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 28 stycznia 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof – Austria) – ÖBB Personenverkehr AG/ 

Gotthard Starjakob

(Sprawa C-417/13) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Polityka społeczna — Dyrektywa 2000/78/WE — Równość traktowania 
w zakresie zatrudnienia i pracy — Artykuł 2 ust. 1 i art. 2 ust. 2 lit. a) — Artykuł 6 ust. 1 — 

Dyskryminacja ze względu na wiek — Uregulowanie krajowe uzależniające uwzględnienie, do celów 
określenia wynagrodzenia, okresów służby odbytych przed ukończeniem 18 lat od wydłużenia okresów 

uprawniających do awansu — Względy uzasadniające — Zdolność do osiągnięcia zamierzonego celu — 
Możliwość zaskarżenia wydłużenia okresów uprawniających do awansu)

(2015/C 107/06)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Oberster Gerichtshof
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