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og søtransport af kvæg til et sted beliggende uden for Fællesskabet ved hjælp af køretøjer, som er lastet på et skib, uden at
dyrene aflæsses — ingen anførelse på ruteplanen af, hvornår de
transporterede dyr er blevet fodret og vandet under transporten.

30.8.2008

Domstolens dom (Store Afdeling) af 17. juli 2008 —
S. Coleman mod Attridge Law, Steve Law (anmodning om
præjudiciel afgørelse fra Employment Tribunal (Det
Forenede Kongerige))
(Sag C-303/06) (1)

Konklusion

1) Artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 615/98 af
18. marts 1998 om særlige gennemførelsesbestemmelser for
ordningen med eksportrestitutioner for så vidt angår kvægs velfærd
under transport kan ikke fortolkes således, at nr. 48, punkt 7,
litra b), i bilaget til Rådets direktiv 91/628/EØF af 19. november
1991 om beskyttelse af dyr under transport og om ændring af
direktiv 90/425/EØF og 91/496/EØF, som ændret ved Rådets
direktiv 95/29/EF af 29. juni 1995, skal anvendes på søtransport
mellem et geografisk punkt i Det Europæiske Fællesskab og et
geografisk punkt beliggende i et tredjeland ved hjælp af køretøjer,
som er lastet på et skib, uden at dyrene aflæsses.

(Socialpolitik — direktiv 2000/78/EF — ligebehandling med
hensyn til beskæftigelse og erhverv — artikel 1,
artikel 2, stk. 1, artikel 2, stk. 2, litra a), og artikel 2, stk. 3,
samt artikel 3, stk. 1, litra c) — direkte forskelsbehandling på
grund af handicap — chikane i relation til handicap — afskedigelse af en ansat, som ikke selv lider af et handicap, men
hvis barn er handicappet — omfattet af direktiv —
bevisbyrde)
(2008/C 223/08)
Processprog: engelsk

Den forelæggende ret
Employment Tribunal

Parter i hovedsagen
2) Nr. 48, punkt 7, litra a), i bilaget til direktiv 91/628, som ændret
ved direktiv 95/29, skal fortolkes således, at i tilfælde af søtransport mellem et geografisk punkt i det Europæiske Fællesskaber og
et geografisk punkt beliggende i et tredjeland ved hjælp af køretøjer,
som er lastet på et skib, uden at dyrene aflæsses, skal der ikke tages
hensyn til varigheden af transporten, hvis dyrene transporteres i
overensstemmelse med betingelserne i nr. 48, punkt 3 og 4, med
undtagelse af forsendelses- og hvileperioderne. Hvis dette er
tilfældet, kan et yderligere tidsrum for lastbiltransport begynde
straks efter aflæsningen af lastbilen i havnen i bestemmelsestredjelandet i overensstemmelse med nr. 48, punkt 4, litra d).

3) En ruteplan, som indeholder en forududfyldt, maskinskreven erklæring om, at dyrene under søtransporten er blevet fodret og vandet
»om aftenen og morgenen, midt på dagen og om aftenen og
morgenen«, kan opfylde kravene i direktiv 91/628, som ændret ved
direktiv 95/29, for så vidt som det godtgøres, at disse handlinger
rent faktisk har fundet sted. Hvis den kompetente myndighed er af
den opfattelse, henset til samtlige dokumenter, som eksportøren har
fremlagt, at kravene i dette direktiv ikke er opfyldt, tilkommer det
den at afgøre, hvorvidt tilsidesættelsen har haft betydning for
dyrenes velfærd, om en sådan tilsidesættelse i givet fald kan
afhjælpes, og om den skal medføre, at eksportrestitutionen fortabes,
nedsættes eller udbetales.

(1) EUT C 190 af 12.8.2006.

Sagsøger: S. Coleman
Sagsøgt: Attridge Law, Steve Law

Sagens genstand
Anmodning om præjudiciel afgørelse — Employment Tribunal
— fortolkning af artikel 1, artikel 2, stk. 2, litra a), og artikel 2,
stk. 3 i Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om
generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn
til beskæftigelse og erhverv (EFT L 303, s. 16) — rækkevidden
af begrebet handicap — mulighed for at udstrække begrebet til
at omfatte en person, der er tæt knyttet til en handicappet, og
som er blevet forskelsbehandlet på grund af denne tilknytning
— ansat, der forsørger et handicappet barn alene

Konklusion
1) Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle
rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse
og erhverv, og navnlig artikel 1, artikel 2, stk. 1, og artikel 2,
stk. 2, litra a), skal fortolkes således, at det heri fastsatte forbud
mod direkte forskelsbehandling ikke er begrænset til personer, som
selv har et handicap. Når en arbejdsgiver behandler en ansat, der
ikke selv har et handicap, ringere, end en anden ansat bliver, er
blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation, og det er
bevist, at den ringere behandling, som den ansatte har været udsat
for, skyldes et handicap hos den pågældendes barn, som vedkommende yder hovedparten af den pleje, barnet har brug for, er en
sådan behandling i strid med forbuddet mod direkte forskelsbehandling i artikel 2, stk. 2, litra a).
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2) Direktiv 2000/78, og navnlig artikel 1 og artikel 2, stk. 1 og 3,
skal fortolkes således, at det heri indeholdte forbud mod chikane
ikke er begrænset til personer, som selv er handicappet. Når det er
bevist, at den uønskede adfærd i form af chikane, som en ansat,
der ikke selv lider af et handicap, har været udsat for, har relation
til et handicap hos den pågældendes barn, som vedkommende yder
hovedparten af den pleje, barnet har brug for, er en sådan adfærd i
strid med forbuddet mod chikane i artikel 2, stk. 3.

(1) EUT C 237 af 30.9.2006.

Domstolens dom (Anden Afdeling) af 17. juli 2008 — ASM
Brescia SpA mod Comune di Rodengo Saiano (anmodning
om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia — Italien)
(Sag C-347/06) (1)
(Artikel 43 EF, 49 EF og 86 EF — koncession på distribution
af gas som offentlig tjenesteydelse — direktiv 2003/55 —
fremrykket ophør ved udløbet af en overgangsperiode — princippet om beskyttelse af den berettigede forventning og
retssikkerhedsprincippet)

C 223/7

Konklusion
1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/55/EF af 26. juni
2003 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om
ophævelse af direktiv 98/30/EF er ikke til hinder for, at der i en
medlemsstats lovgivning som den, der er omtvistet i hovedsagen,
foreskrives en forlængelse på de i lovgivningen fastsatte betingelser
af varigheden af den overgangsperiode, ved hvis udløb en koncession
på distribution af naturgas som den i hovedsagen omhandlede skal
bringes til ophør før tiden. Under disse omstændigheder må det
endvidere lægges til grund, at artikel 10 EF og proportionalitetsprincippet heller ikke er til hinder for en sådan lovgivning.
2) Artikel 43 EF, 49 EF og artikel 86, stk. 1, EF er ikke til hinder
for, at der i en medlemsstats lovgivning som den, der er omtvistet i
hovedsagen, foreskrives en forlængelse på de i lovgivningen fastsatte
betingelser af varigheden af den overgangsperiode, ved hvis udløb
en koncession på distribution af naturgas som den i hovedsagen
omhandlede skal bringes til ophør før tiden, for så vidt som en
sådan forlængelse kan betragtes som nødvendig for at gøre det
muligt for kontrahenterne at opløse deres kontraktforhold på acceptable vilkår, såvel under hensyn til kravene til den offentlige tjenesteydelse som fra et økonomisk synspunkt.

(1) EUT C 281 af 18.11.2006.

(2008/C 223/09)
Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Domstolens dom (Store Afdeling) af 10. juli 2008 —
Bertelsmann AG og Sony Corporation of America
mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber,
Independent Music Publishers and Labels Association
(Impala, Sony BMG Music Entertainment BV)
(Sag C-413/06 P) (1)

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parter i hovedsagen
Sagsøger: ASM Brescia SpA
Sagsøgt: Comune di Rodengo Saiano

(Appel — konkurrence — kontrol med virksomhedsfusioner
— den samlede virksomhed Sony BMG — sag med påstand
om annullation af en beslutning fra Kommissionen, som
erklærer en fusion forenelig med fællesmarkedet — domstolskontrol — rækkevidde — beviskrav — klagepunktsmeddelelsens rolle — styrkelse eller skabelse af en kollektiv dominerende stilling — begrundelse af beslutninger om godkendelse
af en fusion — anvendelsen af fortrolige oplysninger)

Procesdeltagere: Anigas — Associazione Nazionale Industriali del
Gas

(2008/C 223/10)
Processprog: engelsk

Sagens genstand
Anmodning om præjudiciel afgørelse — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — fortolkning af artikel 43, 49
og 86, stk. 1, EF, og af artikel 23, stk. 1, i Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2003/55/EF af 26. juni 2003 om fælles regler
for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv
98/30/EF (EFT L 176, s. 57) — automatisk forlængelse af
koncessioner på distribution af naturgas på det kommunale
område

Parter
Appellanter: Bertelsmann AG (ved solicitors P. Chappatte og J.
Boyce) og Sony Corporation of America (ved barrister N. Levy,
avocat R. Snelders og Rechtsanwalt T. Graf)

