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de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71, în versiunea lor
modificată și actualizată prin Regulamentul (CE) nr. 118/97 al
Consiliului din 2 decembrie 1996, astfel cum au fost modificate
prin Regulamentul (CE) nr. 647/2005 al Parlamentului European
și al Consiliului din 13 aprilie 2005, trebuie interpretate în sensul
că un drept, care nu este subordonat unor condiții legate de asigurări,
de încadrarea în muncă sau de desfășurarea unei activități inde
pendente, la prestațiile datorate potrivit legislației unui stat membru
în care un părinte are reședința împreună cu copiii în favoarea cărora
sunt acordate aceste prestații nu poate fi suspendat parțial într-o
situație, precum cea în cauză în acțiunea principală, în care fostul
soț, care este celălalt părinte al copiilor respectivi, ar avea în
principiu dreptul la prestațiile familiale potrivit legislației statului în
care este încadrat în muncă, fie numai în temeiul legislației naționale a
acestui stat, fie în conformitate cu articolul 73 din același Regulament
nr. 1408/71, dar nu primește în mod efectiv prestațiile menționate
pentru că nu a formulat o cerere în acest sens.

(1) JO C 90, 18.4.2009.

Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 12 octombrie 2010
(cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată
de Arbeitsgericht Hamburg — Germania) — Gisela
Rosenbladt/Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH
(Cauza C-45/09) (1)
(Directiva 2000/78/CE — Discriminări pe motive de vârstă
— Încetarea contractului de muncă pentru motivul împlinirii
vârstei de pensionare)
(2010/C 346/14)

C 346/9

Dispozitivul
1. Articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2000/78/CE a Consiliului
din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea
egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și
ocuparea forței de muncă trebuie interpretat în sensul că nu se
opune unei dispoziții naționale precum articolul 10 punctul 5 din
Legea generală privind egalitatea de tratament (Allgemeines Glei
chbehandlungsgesetz), în temeiul căreia se consideră valabile
clauzele de încetare automată a contractelor de muncă pentru
motivul împlinirii de către salariat a vârstei de pensionare, în
măsura în care, pe de o parte, dispoziția în cauză este justificată
în mod obiectiv și rezonabil de un obiectiv legitim referitor la
politica ocupării forței de muncă și a pieței muncii și, pe de altă
parte, mijloacele de realizare a acestui obiectiv sunt corespunzătoare
și necesare. Punerea în aplicare a acestei autorizări prin intermediul
unei convenții colective nu este, în sine, scutită de orice control
jurisdicțional, ci, potrivit cerințelor de la articolul 6 alineatul (1)
din Directiva 2000/78, trebuie, la rândul său, să urmărească un
astfel de obiectiv legitim, în mod corespunzător și necesar.
2. Articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2000/78 trebuie inter
pretat în sensul că nu se opune unei măsuri precum clauza de
încetare automată a contractelor de muncă ale salariaților care au
împlinit vârsta de pensionare stabilită la 65 de ani, astfel cum se
prevede la articolul 19 punctul 8 din Convenția colectivă general
aplicabilă lucrătorilor salariați din sectorul serviciilor de curățenie
industrială (Allgemeingültiger Rahmentarifvertrag für die gewer
blichen Beschäftigten in der Gebäudereinigung).
3. Articolele 1 și 2 din Directiva 2000/78 trebuie interpretate în
sensul că nu se opun posibilității ca un stat membru să declare ca
fiind de aplicabilitate generală o convenție colectivă precum cea în
discuție în acțiunea principală, în măsura în care convenția
respectivă nu privează lucrătorii care intră în domeniul său de
aplicare de protecția împotriva discriminărilor pe motive de
vârstă care le este conferită prin dispozițiile directivei.

Limba de procedură: germana
Instanța de trimitere

(1) JO C 102, 1.5.2009.

Arbeitsgericht Hamburg
Părțile din acțiunea principală
Reclamantă: Gisela Rosenbladt

Hotărârea Curții (Camera a treia) din 28 octombrie 2010 —
Comisia Europeană/Republica Polonă
(Cauza C-49/09) (1)

Pârâtă: Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH
Obiectul
Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Arbeit
sgericht Hamburg — Interpretarea articolului 1 și a articolului
2 alineatul (1) din Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27
noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea
egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă
și ocuparea forței de muncă (JO L 303, p. 16, Ediție specială,
05/vol. 6, p. 7) — Interzicerea discriminărilor pe motiv de
vârstă — Dispoziție a unui contract colectiv declarată de apli
cabilitate generală, care prevede rezilierea de drept a contractului
de muncă la data împlinirii de către angajat a vârstei de 65 de
ani, indiferent de situația economică, socială sau demografică ori
de situația concretă înregistrată pe piața muncii

(Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Taxă
pe valoarea adăugată — Directiva 2006/112/CE — Aderare
ulterioară a unor state membre — Dispoziții tranzitorii —
Aplicare în timp — Aplicarea unei cote reduse — Îmbră
căminte și accesorii vestimentare pentru sugari și încălțăminte
pentru copii)
(2010/C 346/15)
Limba de procedură: polona
Părțile
Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: D. Triantafyllou
și K. Herrmann, agenți)

C 346/10
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Pârâtă: Republica Polonă (reprezentanți: M. Szpunar, M.
Dowgielewicz, M. Jarosz și A. Rutkowska, agenți)
Obiectul
Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru —
Încălcarea articolului 98, coroborat cu anexa III, din Directiva
2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind
sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, p. 1,
Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7) — Aplicarea unei cote reduse de
TVA îmbrăcămintei și accesoriilor vestimentare pentru sugari și
încălțămintei pentru copii
Dispozitivul
1. Prin aplicarea unei cote reduse de taxă pe valoarea adăugată de 7
% livrărilor, importului și achiziției intracomunitare de îmbră
căminte și accesorii vestimentare pentru sugari și de încălțăminte
pentru copii, Republica Polonă nu și-a îndeplinit obligațiile care îi
revin în temeiul articolului 98 din Directiva 2006/112/CE a
Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al
taxei pe valoarea adăugată coroborat cu anexa III la această
directivă.
2. Obligă Republica Polonă la plata cheltuielilor de judecată.

(1) JO C 102, 1.5.2009.

Hotărârea Curții (Camera întâi) din 14 octombrie 2010
(cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare
formulată de Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz —
Germania) — Landkreis Bad Dürkheim/Aufsichts- und
Dienstleistungsdirektion

18.12.2010

Obiectul
Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Oberver
waltungsgericht Rheinland Pfalz — Interpretarea articolului 44
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului
din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru
schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și
de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și de
modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr.
1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE)
nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE)
nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 și (CE) nr. 2529/2001 (JO
L 270, p. 1, Ediție specială, 03/vol. 49, p. 177) — Interpretarea
noțiunilor „suprafață agricolă” și „activitate neagricolă” în cazul
unei situații în care obiectivul privind protecția mediului are
întâietate asupra obiectivului privind producția agricolă —
Condiții pentru includerea unei suprafețe agricole într o
exploatație

Dispozitivul
1. Articolul 44 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003
al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor
comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole
comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agri
cultori și de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93,
(CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr.
1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE)
nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 și
(CE) nr. 2529/2001, astfel cum a fost modificat prin Regula
mentul (CE) nr. 2013/2006 al Consiliului din 19 decembrie
2006, trebuie interpretat în sensul că nu se opune posibilității
de a considera că este eligibilă pentru ajutor o suprafață care, chiar
dacă este utilizată și în scopuri agricole, folosește în principal la
conservarea peisajelor și la protecția naturii. Pe de altă parte,
faptul că agricultorul este supus instrucțiunilor organelor adminis
trative însărcinate cu protecția naturii nu face ca o activitate ce
corespunde definiției prevăzute la articolul 2 litera (c) din regula
mentul menționat să nu mai aibă caracter agricol.

(Cauza C-61/09) (1)
[Politica agricolă comună — Sistemul integrat de gestionare și
control al anumitor scheme de ajutor — Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003 — Schemă de plată unică — Norme comune
pentru schemele de sprijin direct — Noțiunea „hectar eligibil
pentru ajutor“ — Activitate neagricolă — Condiții pentru ca
o suprafață agricolă să fie considerată ca făcând parte dintr o
exploatație]
(2010/C 346/16)
Limba de procedură: germana
Instanța de trimitere
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz
Părțile din acțiunea principală
Reclamantă: Landkreis Bad Dürkheim
Pârâtă: Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

2. Articolul 44 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1782/2003,
astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 2013/2006,
trebuie interpretat în sensul că:

— nu este necesar, pentru a considera că o suprafață agricolă face
parte din exploatația agricultorului, ca acesta din urmă să
dispună de suprafața respectivă în temeiul unui contract de
arendare sau al unui alt tip de contract de închiriere de aceeași
natură încheiat cu titlu oneros;

— nu se opune posibilității de a considera că face parte dintr o
exploatație suprafața care este pusă la dispoziția agricultorului
cu titlu gratuit, în schimbul numai al suportării de către acesta
din urmă a cotizațiilor datorate asociației profesionale, în
vederea unei anumite utilizări pentru o perioadă limitată, cu
respectarea obiectivelor privind protecția naturii, cu condiția ca
acest agricultor să fie în măsură să utilizeze o astfel de
suprafață cu suficientă autonomie pentru activitățile sale
agricole în cursul unei perioade minime de zece luni și că

