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Secţiunea I. Eficacitatea şi implicaţiile  
dreptului comunitar 

1. Hotărârea Curţii din 26 februarie 1986 

M.H. Marshall c. Southampton and South-West 
Hampshire Area Health Authority (Teaching) 

Cerere de decizie preliminară: Court of Appeal (England) 
– Egalitate de tratament între bărbaţi şi femei – Condiţii de 
concediere 

Cauza 152/84
1
 

Cuvinte-cheie 
1. Politică socială – Lucrători masculini şi lucrători feminini – 

Acces la slujbă şi condiţii de muncă – Egalitate de tratament – 
Directiva nr. 76/207 – Art. 5 parag. 1 – Concediere – Noţiune 
Marshall/Southampton and South-West Hampshire Area Health 
Authority  

(Directiva Consiliului nr. 76/207, art. 5 parag. 1) 
 
2. Politică socială – Lucrători masculini şi lucrători feminini – 

Acces la slujbă şi condiţii de muncă – Egalitate de tratament – 
Excepţii în materie de securitate socială – Excepţie privitoare la 
vârsta de pensionare – Interpretare strictă  

[Directivele Consiliului nr. 76/207,  
art. 1 parag. 2, şi nr. 79/7, art. 7 parag. 1 lit. a)] 

                                                
1
 Recueil de jurisprudence, 1986, p. 00723. 
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3. Politică socială – Lucrători masculini şi lucrători feminini – 
Acces la slujbă şi condiţii de muncă – Egalitate de tratament – 
Politică asociind deschiderea dreptului la pensia de stat şi concediere 
– Vârsta de pensionare diferită în funcţie de sex – Discriminare  

(Directiva Consiliului nr. 76/207, art. 5 parag. 1) 
 
4. Acte ale instituţiilor – Directive – Efect direct – Condiţii  

(Tratat CEE, art. 189) 
 
5. Acte ale instituţiilor – Directive – Efect direct – Limite – Posi-

bilitatea de a invoca o directivă împotriva unui particular – Excludere 
(Tratat CEE, art. 189) 

 
6. Politică socială – Lucrători masculini şi lucrători feminini – 

Acces la slujbă şi condiţii de muncă – Egalitate de tratament – 
Directiva nr. 76/207, art. 5 parag. 1 – Raporturi între stat şi particulari 
– Statul angajator  

(Directiva Consiliului nr. 76/207, art. 5 parag. 1) 
 

Sumar 
1. No iunea de concediere cuprinsă în art. 5 parag. 1 din Directiva 

nr. 76/207 trebuie în eleasă într-un sens larg; o limită de vârstă pentru 
concedierea obligatorie a lucrătorilor în cadrul unei politici generale 
de pensionare dusă de un angajator, chiar dacă aceasta atrage acor-
darea unei pensii de retragere, reiese din no iunea de „concediere” 
astfel interpretată. 

2. inând cont de importan a fundamentală a principiului privind 
egalitatea de tratament între bărba i şi femei, excep ia la câmpul de 
aplicare a Directivei nr. 76/207, privitoare la punerea în practică a 
acestui principiu în ceea ce priveşte accesul la slujbă şi condi iile de 
muncă, prevăzut la art. 1 parag. 2, pentru domeniul securită ii sociale, 
trebuie interpretată strict. Rezultă că excep ia de la interzicerea 
discriminărilor bazate pe sex pe care o introduce art. 7 parag. 1 lit. a) 
din Directiva nr. 79/7, privitoare la punerea în practică progresivă a 
principiului privind egalitatea de tratament în materie de securitate 
socială, nu este aplicabilă decât în ceea ce priveşte fixarea vârstei de 
pensionare pentru limită de vârstă şi consecin ele care pot decurge de 
aici pentru alte servicii de securitate socială. 

3. Articolul 5 parag. 1 din Directiva nr. 76/207 trebuie interpretat 
în sensul că o politică generală de concediere, implicând concedierea 
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unei femei pentru simplul motiv că ea a atins sau depăşit vârsta la care 
are dreptul la o pensie de stat şi care este diferită pentru bărba i şi 
pentru femei în virtutea legisla iei na ionale, constituie o discriminare 
pe motiv de sex interzisă de această Directivă. 

4. În toate cazurile în care dispozi ii ale unei Directive apar ca 
fiind, din punctul de vedere al con inutului lor, necondi ionate şi 
suficient de precise, particularii sunt îndreptă i i să le invoce împotriva 
statului, fie atunci când acesta nu le transpune la timp în dreptul 
na ional, fie atunci când se face o transpunere greşită. 

Ar fi, într-adevăr, incompatibil cu caracterul constrângător pe care 
art. 189 din Tratat îl recunoaşte directivei, să excludă, în principiu, ca 
obliga ia pe care ea o impune să poată fi invocată de persoanele în 
cauză. În consecin ă, statul membru care nu a luat la timp măsurile 
impuse de Directivă, nu poate opune particularilor nerealizarea, de 
către el însuşi, a obliga iilor pe care ea le comportă. În această pri-
vin ă, nu mai contează în ce calitate ac ionează statul, angajator sau 
autoritate publică. Într-un caz sau în celălalt, statul nu poate avea 
avantaj din necunoaşterea dreptului comunitar. 

5. Conform art. 189 din Tratat, caracterul constrângător al unei 
directive pe care este fondată posibilitatea invocării acesteia în fa a 
unei jurisdic ii na ionale, nu există decât în ceea ce priveşte orice stat 
membru destinatar. Rezultă că o directivă nu poate, prin ea însăşi, crea 
obliga ii pentru un particular şi că o dispozi ie a unei directive nu 
poate fi invocată ca atare împotriva unei astfel de persoane. 

6. Articolul 5 parag. 1 din Directiva nr. 76/207, referitor la interzi-
cerea oricărei discriminări bazate pe sex în ceea ce priveşte condi iile 
de muncă, inclusiv condi iile de concediere, poate fi invocat împotriva 
unei autorită i a statului ac ionând în calitate de angajator, pentru a 
îndepărta aplicarea oricărei dispozi ii na ionale neconforme cu acest 
articol. 

 

Părţi 
În Cauza 152/84, 
Având drept obiect o cerere adresată Curţii, în aplicarea art. 177 

din Tratatul CEE, de Curtea de Apel din Marea Britanie şi vizând să 
obţină, în litigiul pendinte în faţa acestei jurisdicţii între: 

 
M.H. Marshall 
şi 
Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority 
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Obiectul litigiului 
O decizie cu titlu preliminar asupra interpretării Directivei Consi-

liului nr. 76/207, din 9 februarie 1976, referitoare la punerea în prac-
tică a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în ceea 
ce priveşte accesul la slujbă, la formarea şi la promovarea profe-
sională şi condiţiile de muncă (JO L 39, p. 40), 

 

Motivele hotărârii 
1. Prin ordonanţa din 12 martie 1984, ajunsă la Curte pe 19 iunie 

1984, Curtea de Apel a pus, în virtutea art. 177 din Tratatul CEE, 
două întrebări preliminare despre interpretarea Directivei nr. 76/207 a 
Consiliului, din 9 februarie 1976, referitoare la punerea în practică a 
principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce 
priveşte accesul la slujbă, la formarea şi la promovarea profesională 
şi condiţiile de muncă (JO L 39, p. 40). 

2. Aceste întrebări au fost ridicate în cadrul unui litigiu între d-ra 
M.H. Marshall (numită în continuare reclamanta) şi Southampton and 
South-West Hampshire Area Health Authority (numită în continuare 
pârâta) asupra compatibilităţii concedierii reclamantei cu art. 6 
parag. 4 din Sex Discrimination Act din 1975 (numit în continuare 
SDA) şi dreptul comunitar. 

3. Reclamanta, născută pe 4 februarie 1918, a fost angajată de 
pârâtă începând cu luna iunie 1966 până pe 31 martie 1980. Din 23 
mai 1974, a beneficiat de un contract de muncă în calitate de diete-
ticiană şefă. 

4. Pe 31 martie 1980, la aproximativ patru săptămâni după ce a 
atins vârsta de 62 de ani, reclamanta a fost concediată, cu toate că şi-a 
exprimat voinţa de a-şi păstra slujba până la 65 de ani, adică până la 4 
februarie 1983. 

5. Conform hotărârii de încetare a contractului individual de 
muncă, singurul motiv de concediere era faptul că reclamanta era o 
femeie care „a depăşit vârsta de pensionare” prevăzută de pârâtă 
pentru femei. 

6. În această privinţă, reiese din dosar că pârâta duce, din 1975, o 
politică generală în virtutea căreia vârsta normală de pensionare este 
vârsta la care sunt datorate pensiile de securitate socială. Conform 
jurisdicţiei de concediere, această politică, deşi nemenţionată expres 
în contractul de muncă al pârâtei, era o clauză implicită a contactului. 

7. În acea perioadă, legislaţia Marii Britanii în materie de pensii, 
Social Security Act din 1975, prevedea, în art. 27 parag. 1 şi art. 28 
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parag. 1, că pensiile de stat erau acordate începând cu 65 de ani 
pentru bărbaţi şi cu 60 de ani pentru femei. Totuşi, această legislaţie 
nu le impunea angajaţilor obligaţia să se pensioneze la vârsta la care 
era datorată pensia de stat. În cazul în care un angajat continua să-şi 
exercite activităţile, atât plata pensiei de stat, cât şi aceea a pensiei 
conform regimului profesional erau amânate. 

8. Pârâta era totuşi dispusă să se abată de la politica sa generală de 
pensionare sus-menţionată, cu titlu pur discreţionar, în cazul unei 
persoane determinate, în funcţie de circumstanţele particulare, şi ea 
s-a abătut efectiv de la aceasta în ceea ce priveşte reclamanta, angajând-o 
pe o perioadă de încă doi ani după ce aceasta a atins vârsta de 60 de ani. 

9. Suportând un prejudiciu financiar corespunzător diferenţei între 
câştigul realizat ca angajată şi pensie şi pierzând satisfacţia pe care 
i-o dădea munca sa, reclamanta a chemat pârâta în faţa Industrial 
tribunal, susţinând că concedierea ei la data şi pentru motivul indicat 
a constituit un tratament discriminatoriu pe motiv de sex, fiind 
încălcate atât dispoziţiile SDA, cât şi dreptul comunitar. 

10. Acest tribunal a respins recursul pentru că era fondat pe o 
violare a SDA, pe motiv că art. 6 parag. 4 din acest act permite discri-
minarea pe motiv de sex când ea decurge dintr-o dispoziţie privind 
decesul sau pensionarea, politica generală a pârâtei constituind, în 
opinia sa, o asemenea dispoziţie. În schimb, a reţinut violarea 
principiului egalităţii de tratament enunţat de Directiva nr. 76/207. 

11. În apel, această hotărâre a fost confirmată în privinţa primului 
punct de către Employment Appeal Tribunal, dar a fost anulată în 
ceea ce priveşte al doilea punct, pe motiv că, deşi concedierea a 
încălcat principiul de egalitate de tratament consacrat de Directiva 
citată deja, un particular nu putea să se bazeze în drept pe această 
violare în procedura pendinte în faţa unei jurisdicţii a Regatului Unit. 

12. Reclamanta a deferit judecata la Court Of Appeal . Conside-
rând că pârâta este instituită conform art. 8 parag. 1. A. lit. b) din 
National Health Service Act din 1977 şi este, deci, o emanaţie a statu-
lui, Court of Appeal a supus Curţii următoarele întrebări preliminare: 

1) Faptul că administraţia intimată a concediat apelanta după ce 
aceasta a depăşit vârsta de 60 de ani, în aplicarea politicii sale 
generale şi pe singurul motiv că era vorba de o femeie care a atins 
vârsta normală de pensionare pentru femei, constituie o discriminare 
interzisă de Directiva privitoare la egalitatea de tratament? 

2) În caz de răspuns afirmativ la prima întrebare, apelanta poate, 
ţinând cont de circumstanţele speciale, invoca în faţa curţilor şi a 
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tribunalelor naţionale Directiva privitoare la egalitatea de tratament în 
ciuda incompatibilităţii (dacă există) între Directivă şi art. 6 parag. 4 
din Sex Discrimination Act din 1975? 

13. Articolul 1 parag. 1 din Directiva nr. 76/207 este astfel inter-
pretat: 

Prezenta Directivă vizează punerea în practică, în statele membre, 
a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce 
priveşte accesul la slujbă, inclusiv promovarea, formarea profesio-
nală, precum şi condiţiile de muncă şi, în condiţiile prevăzute la 
parag. 2, securitatea socială. Acest principiu este denumit în conti-
nuare „principiul egalităţii de tratament”. 

14. Articolul 2, parag. 1 al acestei Directive dispune că principiul 
egalităţii de tratament implică absenţa oricărei discriminări bazate pe 
sex, fie direct, fie indirect, cu referire mai ales la starea matrimonială 
sau familială. 

15. Articolul 5 parag. 1 din numita Directivă declară că aplicarea 
principiului egalităţii de tratament în ceea ce priveşte condiţiile de 
muncă, inclusiv condiţiile de concediere, implică să fie asigurate 
bărbaţilor şi femeilor aceleaşi condiţii, fără discriminare pe motiv de 
sex. 

În parag. 2, acest articol prevede că, în acest scop, statele membre 
iau măsurile necesare pentru: 

A) suprimarea dispoziţiilor legislative, regulamentare şi admi-
nistrative contrare principiului egalităţii de tratament; 

B) considerarea ca fiind nule, fie că sunt declarate nule, fie că sunt 
amendate dispoziţiile contrare principiului egalităţii de tratament care 
figurează în contractele colective sau în contractele individuale de 
muncă, în regulamentele interioare ale întreprinderilor, ca şi în statu-
tele profesiilor independente; 

C) revizuirea acelor dispoziţii legislative, regulamentare şi admi-
nistrative contrare principiului egalităţii de tratament, când nevoia de 
protecţie care le-a inspirat la origine nu mai este fondată; pentru 
dispoziţiile convenţionale de aceeaşi natură, partenerii sociali trebuie 
invitaţi să procedeze la revizuirile necesare. 

16. Articolul 1 parag. 2 din Directivă prevede că, în vederea 
asigurării punerii progresive în practică a principiului egalităţii de 
tratament în materie de securitate socială, Consiliul va hotărî, la pro-
punerea Comisiei, dispoziţii care îi vor preciza mai ales conţinutul şi 
modalităţile de aplicare. 
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17. Conform acestei ultime dispoziţii, Consiliul a emis Directiva 
nr. 79/7, din 19 decembrie 1978, privitoare la punerea progresivă în 
practică a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în 
materie de securitate socială (JO L 6, p. 24), pe care statele membre 
trebuiau să o transpună în dreptul naţional conform art. 8 parag. 1, 
într-un termen de 6 ani de la notificarea sa. Această Directivă se 
aplică, conform parag. 1 al art. 3: 

A) regimurilor legale care asigură o protecţie împotriva urmă-
toarelor riscuri: 

– boală; 
– invaliditate; 
– bătrâneţe; 
– accident de muncă şi boală profesională; 
– şomaj; 
B) dispoziţiilor privind ajutorul social, în măsura în care ele sunt 

destinate să completeze regimurile vizate la lit. A) sau să le supli-
nească. 

18. Conform art. 7 parag. 1 Directiva „(…) nu se opune posibi-
lităţii pe care o au statele membre de a exclude din câmpul ei de 
aplicare: 

A) fixarea vârstei de pensionare şi consecinţele care pot decurge 
de aici pentru alte beneficii; (…) 

19. În ceea ce priveşte regimurile profesionale de securitate 
socială, parag. 3 din art. 3 al acestei Directive prevede că, în vederea 
asigurării punerii în practică a principiului egalităţii de tratament în 
asemenea regimuri, Consiliul va hotărî, la propunerea Comisiei, 
dispoziţii care îi vor preciza conţinutul şi modalităţile de aplicare. Pe 
5 mai 1983, Comisia a supus Consiliului o propunere de directivă pri-
vitoare la punerea în practică a principiului egalităţii de tratament 
între bărbaţi şi femei în regimurile profesionale ale securităţii sociale 
(JO C 134, p. 7), care să se aplice, conform art. 2 parag. 1, serviciilor 
destinate să completeze beneficiile din regimurile legale de securitate 
socială sau să li se substituie. Consiliul nu s-a pronunţat încă asupra 
acestei propuneri. 

20. În afară de pârâtă şi reclamantă, guvernul Marii Britanii şi 
Comisia au prezentat observaţii în această cauză. 

 
Cu privire la prima problemă 
21. Prin prima problemă, Court of Appeal doreşte să ştie dacă art. 

5 parag. 1 din Directiva nr. 76/207 trebuie sau nu interpretat în sensul 
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că o politică generală de concediere utilizată de o autoritate a statului, 
implicând concedierea unei femei pe simplul motiv că ea a atins sau 
depăşit vârsta la care are dreptul la o pensie de stat şi care este diferită 
pentru bărbaţi şi femei în virtutea legislaţiei naţionale, constituie o 
discriminare pe motiv de sex, interzisă de această Directivă. 

22. Reclamanta şi Comisia estimează că prima problemă presu-
pune un răspuns afirmativ. 

23. Conform reclamantei, limita de vârstă sus-vizată constituie o 
condiţie de muncă în sensul art. 1 parag. 1 şi art. 5 parag. 1 din Di-
rectiva nr. 76/207. O interpretare largă a acestui termen s-ar justifica 
ţinând cont atât de obiectivul Tratatului vizând ameliorarea constantă 
a condiţiilor de muncă şi de viaţă, cât şi de interpretarea interdicţiei 
de discriminare vizată la articolele precitate din Directiva nr. 76/207, 
ca şi în art. 7 parag. 1 din Regulamentul nr. 1612/68 din Consiliu, din 
15 octombrie 1968, privitor la libera circulaţie a lucrătorilor în inte-
riorul comunităţii (JO L 257, p. 2). 

24. De altfel, eliminarea discriminărilor pe motiv de sex face parte 
din drepturile fundamentale ale persoanei şi, deci, din principiile 
generale de drept comunitar. Conform jurisprudenţei Curţii europene 
a drepturilor omului, aceste principii fundamentale ar trebui interpre-
tate pe larg şi, invers, interpretată strict orice excepţie eventuală, cum 
ar fi rezerva prevăzută la art. 1 parag. 2 din Directiva nr. 76/207 în 
ceea ce priveşte securitatea socială. 

25. Reclamanta consideră, în plus, că excepţia vizată la art. 7 
parag. 1 din Directiva nr. 79/7, referitoare la fixarea vârstei de pensio-
nare pentru acordarea pensiilor de bătrâneţe şi de retragere, nu ar fi 
pertinentă pentru că, spre deosebire de cauza Burton c. British Railways 
Board (hotărârea din 16 februarie 1982, 19/81, Cul. p. 555), prezenta 
cauză nu s-ar referi la determinarea unui drept la pensie. În plus, nu ar 
fi de fapt nici o legătură între vârsta contractuală de pensionare şi 
vârsta de la care poate fi cerută o pensie de securitate socială. 

26. Comisia subliniază că nici politica pârâtei privind angajările, 
nici regimul legal de securitate socială nu obligă o persoană care 
ajunge la vârsta care îi dă drept la o pensie să se pensioneze. Dimpo-
trivă, dispoziţiile legislaţiei naţionale ţin cont de o eventuală conti-
nuare a activităţii profesionale dincolo de vârsta normală de pensio-
nare. În astfel de circumstanţe, ar fi greu de justificat concedierea 
unei femei pe motive de sex şi de vârstă. 
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27. Comisia se referă şi ea la recunoaşterea de către Curte a 
egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei ca principiu fundamental 
al dreptului comunitar. 

28. Pârâta susţine, în schimb, că ar trebui luată în considerare, 
conform hotărârii Burton citată deja, legătura existentă, după părerea 
ei, între vârstele de pensionare impuse de ea în cadrul politicii de 
concediere, pe de o parte, şi vârstele la care pensiile de retragere şi de 
bătrâneţe sunt datorate potrivit regimului legal al securităţii sociale al 
Marii Britanii, pe de altă parte. Într-adevăr, fixarea de vârste diferite 
pentru încetarea obligatorie a contractului de muncă nu ar fi decât în 
funcţie de vârstele minime prevăzute acolo, dat fiind că angajatul de 
sex masculin ar putea continua să lucreze până la vârsta de 65 de ani 
tocmai pentru că nu ar fi protejat de plata unei pensii de stat înainte 
de această vârstă, în vreme ce angajata de sex feminin ar beneficia de 
o astfel de protecţie începând cu vârsta de 60 de ani. 

29. Pârâta consideră că acordarea pensiilor de stat constituie un 
aspect privind securitatea socială şi deci nu ar cădea în câmpul de 
aplicare a Directivei nr. 76/207, ci în cel al Directivei nr. 79/7, care 
rezervă statelor membre posibilitatea de a fixa vârste diferite pentru 
naşterea dreptului la pensiile de stat. Fiind vorba, deci, de aceeaşi 
situaţie ca şi în cauza Burton sus-vizată, fixarea, prin contractul de 
muncă, de vârste de pensionare diferite, în funcţie de limitele minime 
prevăzute de legislaţia naţională pentru bărbaţi şi femei, nu ar consti-
tui o discriminare interzisă de dreptul comunitar. 

30. Guvernul britanic, care împărtăşeşte această părere, susţine 
totuşi că un tratament ar putea fi discriminatoriu, chiar şi când este 
vorba de o perioadă ulterioară pensionării, în măsura în care trata-
mentul cu pricina derivă dintr-o relaţie de serviciu şi/sau această 
relaţie continuă după vârsta contractuală normală de pensionare. 

31. De asemenea, guvernul susţine totuşi că, în circumstanţe de 
acest fel, nu ar exista nici o discriminare privind condiţiile de muncă, 
diferenţa de tratament decurgând din vârsta normală de pensionare, 
care ar depinde de vârstele minime diferite pentru a beneficia de pensie 
de stat. 

32. Trebuie mai întâi observat că problema de interpretare cu care 
este sesizată Curtea nu priveşte accesul la un regim legal sau 
profesional de pensionare, altfel spus condiţiile de acordare a pensiei 
de bătrâneţe sau de retragere, ci fixarea unei limite de vârstă în ceea 
ce priveşte încetarea relaţiei de muncă în cadrul unei politici generale 
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de concediere. Această problemă priveşte condiţiile de concediere şi 
rezultă, deci, din Directiva nr. 76/207. 

33. Într-adevăr, art. 5 parag. 1 din Directiva nr. 76/207 prevede că 
aplicarea principiului egalităţii de tratament în ceea ce priveşte 
condiţiile de muncă, inclusiv condiţiile de concediere, implică asigu-
rarea unor condiţii egale pentru bărbaţi şi femei, fără discriminare pe 
motiv de sex. 

34. În hotărârea Burton, citată deja, Curtea a declarat că noţiunea 
de „concediere” trebuie înţeleasă într-un sens larg. În consecinţă, o 
limită de vârstă pentru concedierea obligatorie a lucrătorilor, în cadrul 
unei politici generale privind pensionarea dusă de un angajator, chiar 
dacă această concediere presupune acordarea unei pensii de retragere, 
rezultă din noţiunea de „concediere” astfel interpretată. 

35. Aşa cum a subliniat Curtea în aceeaşi hotărâre, interpretarea 
art. 7 din Directiva nr. 79/7 nu stă în calea posibilităţii pe care o au 
statele membre de a exclude din câmpul ei de aplicare fixarea vârstei 
de pensionare pentru acordarea pensiilor de bătrâneţe şi de retragere 
şi consecinţele putând decurge de aici pentru alte servicii în domeniul 
sistemelor legale de securitate socială. Curtea a recunoscut, deci, că 
prestaţiile legate de regimurile naţionale privitoare la vârsta de 
admitere la pensie, diferite pentru bărbaţi şi femei, pot deroga de la 
obligaţia sus-vizată. 

36. Totuşi, ţinând cont de importanţa fundamentală a principiului 
egalităţii de tratament, pe care Curtea l-a reamintit mereu, excepţia pre-
văzută la art. 1 parag. 2, la câmpul de aplicare a Directivei nr. 76/207 
pentru domeniul securităţii sociale trebuie interpretată în mod strict. 
În consecinţă, excepţia la interdicţia discriminărilor pe motiv de sex, 
prevăzută la art. 7 parag. 1 lit. a) din Directiva 79/7 nu este aplicabilă 
decât fixării vârstei de pensionare pentru acordarea pensiilor de 
bătrâneţe şi de retragere şi consecinţelor care pot decurge de aici 
pentru alte servicii de securitate socială. 

37. În această privinţă, trebuie subliniat faptul că, în vreme ce 
excepţia prevăzută la art. 7 din Directiva nr. 79/7 priveşte conse-
cinţele care decurg din limita de vârstă pentru servicii de securitate 
socială, prezenta cauză priveşte materia de concediere în sensul art. 5 
din Directiva nr. 76/207. 

38. Există, deci, răspuns pentru prima întrebare pusă de Court of 
Appeal, şi anume că art. 5 parag. 1 din Directiva nr. 76/207 trebuie 
interpretat în sensul că o politică generală de concediere, implicând 
concedierea unei femei pe simplul motiv că a atins sau depăşit vârsta 


