
2) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
zostaje obciążone kosztami postępowania. 

3) Królestwo Hiszpanii i Komisja Europejska ponoszą własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 32 z 7.2.2009 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 października 
2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Vestre Landsret — Dania) 
— Ingeniørforeningen i Danmark, działający w imieniu 

Olego Andersena przeciwko Region Syddanmark 

(Sprawa C-499/08) ( 1 ) 

(Dyrektywa 2000/78/WE — Równe traktowanie w zakresie 
zatrudnienia i pracy — Zakaz dyskryminacji ze względu na 
wiek — Niewypłacanie odpraw z tytułu rozwiązania stosunku 
pracy pracownikom uprawnionym do pobierania świadczeń 

emerytalnych) 

(2010/C 346/10) 

Język postępowania: duński 

Sąd krajowy 

Vestre Landsret. 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Ingeniørforeningen i Danmark, działający w 
imieniu Olego Andersena. 

Strona pozwana: Region Syddanmark. 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Vestre Landsret — Wykładnia art. 2 i 6 dyrektywy Rady 
2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne 
warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i 
pracy (Dz.U. L 303, s. 16) — Prawo krajowe przewidujące 
wypłatę odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy pracow
nikom, z którymi rozwiązano stosunki pracy, a którzy byli 
zatrudnieni nieprzerwanie przez określoną liczbę lat w tym 
samym przedsiębiorstwie, z wyjątkiem pracowników którzy 
osiągnęli wiek uprawniający do emerytury finansowanej przez 
pracodawcę — Dyskryminacja bezpośrednia lub pośrednia ze 
względu na wiek 

Sentencja 

Wykładni art. 2 i 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 sprzeciwiają się one uregulowaniu krajowemu, na którego 

podstawie pracownicy uprawnieni do emerytury wypłacanej przez 
pracodawcę z systemu emerytalnego, do którego przystąpili przed ukoń
czeniem 50. roku życia, nie mogą, wyłącznie z uwagi na swój wiek, 
korzystać z odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy mającej na 
celu promowanie reintegracji zawodowej pracowników o dłuższym niż 
dwunastoletni stażu pracy w przedsiębiorstwie. 

( 1 ) Dz.U. C 19 z 24.1.2009. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 28 października 
2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Malty 

(Sprawa C-508/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Swoboda świadczenia usług transportu morskiego — Rozpo
rządzenie Rady (EWG) nr 3577/92 — Artykuły 1 i 4 — 
Usługi kabotażu w obrębie państwa członkowskiego — 
Obowiązek udzielania zamówień publicznych w sposób 
wolny od dyskryminacji — Udzielenie bez przeprowadzenia 
uprzedniego postępowania przetargowego wyłącznego zamó
wienia przed dniem przystąpienia państwa członkowskiego 

do Unii Europejskiej) 

(2010/C 346/11) 

Język postępowania: maltański 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Aquilina i 
K. Simonsson, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Malty (przedstawiciele: S. Camilleri, L. 
Spiteri i A. Fenech, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie rozporządzenia Rady (EWG) nr 3577/92 z dnia 7 
grudnia 1992 r. dotyczącego stosowania zasady swobody 
świadczenia usług w transporcie morskim w obrębie państw 
członkowskich (kabotaż morski) (Dz.U. L 364, s. 7) — Udzie
lenie bez przeprowadzenia uprzedniego postępowania przetar
gowego wyłącznego zamówienia w celu zapewnienia obsługi 
połączenia morskiego między Maltą a Gozo 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 32 z 7.2.2009.
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