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3) Moeten in een situatie waarin de vroegere omstandigheden
op grond waarvan de betrokkene als vluchteling is erkend
niet meer bestaan, nieuwe tot vervolging leidende omstandigheden van andere aard
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Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de
Rechtbank's-Gravenhage (Nederland) op 29 april 2008 —
Latchways plc en Eurosafe Solutions BV tegen Kedge Safety
Systems BV en Consolidated Nederland BV

a) worden getoetst aan het waarschijnlijkheidscriterium dat
geldt voor de erkenning van vluchtelingen, of wordt ten
behoeve van de betrokkene een ander criterium toegepast,

(Zaak C-185/08)
(2008/C 197/10)

b) worden beoordeeld aan de hand van de verlichte bewijslast volgens artikel 4, lid 4, van de richtlijn?

Procestaal: Nederlands

(1) PB L 304, blz. 12.

Verwijzende rechter
Rechtbank's-Gravenhage

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het
Bundesfinanzhof (Duitsland) op 30 april 2008 — GLAXO
Wellcome GmbH & Co/Finanzamt München II
(Zaak C-182/08)

Partijen in het hoofdgeding
Verzoeksters: Latchways plc en Eurosafe Solutions BV
Verweersters: Kedge Safety Systems BV en Consolidated Nederland
BV

(2008/C 197/09)
Procestaal: Duits

Verwijzende rechter
Bundesfinanzhof

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: GLAXO Wellcome GmbH & Co
Verwerende partij: Finanzamt München II

Prejudiciële vraag
Verzet artikel 52 EG-Verdrag (thans artikel 43 EG) of artikel 73 B
EG-Verdrag (thans artikel 56 EG) zich tegen de regeling van een
lidstaat die, in het kader van een nationaal stelsel van verrekening van vennootschapsbelasting, de waardevermindering van
aandelen ten gevolge van winstuitkeringen uitsluit van de grondslag van de belasting, wanneer een tot verrekening van vennootschapsbelasting gerechtigde belastingplichtige een aandeel in een
onbeperkt belastingplichtige kapitaalvennootschap verkrijgt van
een niet tot verrekening gerechtigde aandeelhouder, terwijl in
geval van verkrijging van een aandeel van een verrekeningsgerechtigde aandeelhouder een dergelijke waardevermindering de
grondslag van de belasting van de verkrijger vermindert?

Prejudiciële vragen
1. Vallen klasse Al verankeringsvoorzieningen als bedoeld in EN
795 (die bedoeld zijn om duurzaam ter plaatse te blijven)
exclusief onder het bereik van richtlijn 89/106/EEG (1)?
2. Als vraag 1 ontkennend wordt beantwoord, vallen deze
verankeringsvoorzieningen — dan eventueel als onderdeel
van het beschermingsmiddel — onder het bereik van richtlijn
89/686/EEG (2)?
3. Als de vragen 1 en 2 ontkennend worden beantwoord: dient
dan mede gelet op bijlage II bij de richtlijn 89/686/EEG, in
het bijzonder artikel 3.1.2.2. daarvan, — ten aanzien van een
persoonlijk beschermingsmiddel dat onder het bereik van
deze richtlijn valt — te worden beoordeeld of dit beschermingsmiddel op zich zelf (sec) voldoet aan de fundamentele
eisen van deze richtlijn of dient daarbij mede te worden
betrokken de vraag of de verankeringsvoorziening —
waarmee het betreffende beschermingsmiddel wordt
verbonden — veilig is onder de te verwachten gebruiksomstandigheden, als bedoeld in die bijlage 11?
4. Staat het gemeenschapsrecht en in het bijzonder [besluit]
93/465/EEG (3) toe dat op facultatieve basis een CE-markering op een verankeringsvoorziening als bedoeld in vraag 1
wordt aangebracht als bewijs van overeenstemming met
richtlijn 89/686/EEG en/of richtlijn 89/106/EEG?
5. Indien het antwoord op vraag 4 geheel of gedeeltelijk bevestigend is: met inachtneming van welke procedure(s) dient die
overeenstemming te worden bepaald ten aanzien van de
richtlijn 89/686/EEG en/of 89/106/EEG?
6. Dient de norm EN 795 ten aanzien van de onder vraag 1
bedoelde verankeringsvoorzieningen te worden aangemerkt
als — door het HvJEG uit te leggen — gemeenschapsrecht?
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7. Als vraag 6 bevestigend wordt beantwoord, dient EN 795
dan zo te worden uitgelegd dat de onder vraag 1 bedoelde
verankeringsvoorziening (door een Notified Body) moet
worden getest onder te verwachten gebruiksomstandigheden
(zoals buitentemperaturen, weersomstandigheden, veroudering van de verankeringsvoorziening zelf en/of van materialen waarmee zij is bevestigd, respectievelijk van de dakconstructie)?

C 197/7

niet valt onder andere communautaire of Ierse wetgeving,
Ierland voor dit huishoudelijk afvalwater de vereisten van de
artikelen 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 van deze richtlijn
en van het EG-Verdrag niet volledig en correct in zijn nationale wetgeving heeft omgezet;
— Ierland te verwijzen in de kosten.

8. Als vraag 7 bevestigend wordt beantwoord, dient dan te
worden getest met inachtneming van (in de gebruiksaanwijzing aangegeven) gebruiksrestricties?
Middelen en voornaamste argumenten
(1) Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde
produkten (PB 1989, L 40, blz. 12).
2
( ) Richtlijn 89/686/EEG van de Raad van 21 december 1989 inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende
persoonlijke beschermingsmiddelen (PB L 399, blz. 18).
(3) Besluit 93/465/EEG van de Raad van 22 juli 1993 betreffende de
modules voor de verschillende fasen van de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures en de voorschriften inzake het aanbrengen en het
gebruik van de CE-markering van overeenstemming (PB L 220,
blz. 23).

Beroep ingesteld op 6 mei 2008 — Commissie van de
Europese Gemeenschappen/Ierland
(Zaak C-188/08)
(2008/C 197/11)

Volgens de Commissie is er in Ierland geen nationale wetgeving
of gemeenschapswetgeving inzake het richtlijnconforme beheer
van huishoudelijk afvalwater dat wordt geloosd via septic tanks
en andere individuele behandelingssystemen buiten de grotere
agglomeraties.
Bij gebrek aan andere wetgeving is Ierland gehouden de
vereisten van de richtlijn om te zetten en toe te passen op dergelijk afvalwater. Ierland heeft deze vereisten evenwel niet omgezet
en stelt ook niet ze te hebben omgezet. Voorts wordt in de
praktijk evenmin voldaan aan deze vereisten. Meer bepaald heeft
Ierland voor het betrokken afvalwater:
— artikel 4 van de richtlijn niet omgezet. Omzetting van
artikel 4 is belangrijk omdat daarin de milieudoelstellingen
worden uiteengezet die moeten worden nagestreefd en in
acht genomen in verband met andere verplichtingen van de
richtlijn. De Commissie stelt dat artikel 4 ook in de praktijk
in het waterbekken Lough Leane niet wordt nageleefd, zoals
blijkt uit het door haar geleverde bewijs van de milieuschade
als gevolg van het gebrek aan passend toezicht op de septic
tanks.

Procestaal: Engels

Partijen
Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen
(vertegenwoordigers: S. Pardo Quintillán en D. Lawunmi,
gemachtigden)
Verwerende partij: Ierland

— artikel 7 van de richtlijn niet omgezet. Artikel 7 is belangrijk
omdat het onder meer voorziet in het opstellen van plannen
voor het grondgebied in zijn geheel voor de verwijdering
van afval op geschikte lokaties om milieuschade te voorkomen. Ierland heeft niet alleen verzuimd artikel 7 van de
richtlijn om te zetten, maar in de praktijk ook verzuimd
plannen op te stellen die voldoen aan de vereisten van
artikel 7 voor septic tanks en andere individuele behandelingssystemen.
— artikel 8 van de richtlijn niet omgezet. Artikel 8 is belangrijk
omdat het bepaalt dat afvalstoffen worden verwijderd in
overeenstemming met de bepalingen van deze richtlijn. Ook
in de praktijk wordt artikel 8 in Ierland niet nageleefd aangezien Ierland er niet voor zorgt dat huishoudelijk afvalwater
wordt verwijderd in overeenstemming met de richtlijn.

Conclusies
— vast te stellen dat voor zover huishoudelijk afvalwater dat
wordt geloosd via septic tanks en andere individuele behandelingssystemen in landelijke gebieden ter zake van artikel 2,
lid 1, sub b, van richtlijn 75/442/EEG van de Raad van
15 juli 1975 betreffende afvalstoffen (1), zoals gewijzigd bij
richtlijn 91/156/EEG van de Raad van 18 maart 1991 (2),

— artikel 9 van de richtlijn niet omgezet. Artikel 9 is belangrijk
daar het voorziet in een formele voorafgaande goedkeuring
met waarborgen voor het milieu van de handelingen tot
verwijdering van afval. De door Ierland in de praktijk voor
septic tanks en andere individuele behandelingssystemen
toegepaste controles zijn niet gelijkwaardig en derhalve
wordt artikel 9 in de praktijk niet nageleefd.

