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φορτώνεται σε πλοίο χωρίς να εκφορτώνονται τα ζώα, με προορισμό
τόπο ευρισκόμενο εκτός της Κοινότητας — Στο σχέδιο δρομολογίου δεν αναφέρεται πότε πράγματι σιτίστηκαν και ποτίστηκαν τα
μεταφερόμενα ζώα, κατά τη διάρκεια του ταξιδίου
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Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της
17ης Ιουλίου 2008 [αίτηση του Employment Tribunal
(Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής
αποφάσεως] — S. Coleman κατά Attridge Law, Steve Law
(Υπόθεση C-303/06) (1)

Διατακτικό

1) Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) 615/98 της Επιτροπής, της
18ης Μαρτίου 1998, για ειδικές λεπτομέρειες εφαρμογής του
καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή όσον αφορά
την καλή μεταχείριση των ζωντανών βοοειδών κατά τη μεταφορά, δεν έχει την έννοια ότι το σημείο 48, παράγραφος 7,
στοιχείο β', του παραρτήματος της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 1991, για την προστασία
των ζώων κατά τη μεταφορά και για την τροποποίηση των
οδηγιών 90/425/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε
με την οδηγία 95/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου
1995, εφαρμόζεται στις περιπτώσεις θαλάσσιας μεταφοράς
που συνδέει, με τη βοήθεια οχημάτων που φορτώνονται στα
πλοία χωρίς να εκφορτώνονται τα ζώα, ένα γεωγραφικό σημείο
της Κοινότητας με ένα γεωγραφικό σημείο που βρίσκεται σε
τρίτη χώρα.

(Κοινωνική πολιτική — Οδηγία 2000/78/ΕΚ — Ίση μεταχείριση στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας —
Άρθρα 1, 2, παράγραφοι 1, 2, στοιχείο α', και 3, καθώς και
3, παράγραφος 1, στοιχείο γ' — Άμεση δυσμενής διάκριση
λόγω ειδικών αναγκών — Παρενόχληση λόγω ειδικών
αναγκών — Απόλυση υπαλλήλου χωρίς ειδικές ανάγκες, ο
οποίος όμως έχει τέκνο με ειδικές ανάγκες — Εμπίπτει —
Βάρος αποδείξεως)
(2008/C 223/08)
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2) To σημείο 48, παράγραφος 7, στοιχείο α', του παραρτήματος
της οδηγίας 91/628, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία
95/29, έχει την έννοια ότι, σε περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς που συνδέει ένα γεωγραφικό σημείο της Κοινότητας με
ένα γεωγραφικό σημείο που βρίσκεται σε τρίτη χώρα με τη
βοήθεια οχημάτων που φορτώνονται στα πλοία χωρίς να
εκφορτώνονται τα ζώα, η διάρκεια της μεταφοράς δεν πρέπει
να λαμβάνεται υπόψη, αν τα ζώα μεταφέρονται σύμφωνα με
τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του
ίδιου αυτού σημείου 48, με την εξαίρεση της προϋπόθεσης
σχετικά με τη διάρκεια του ταξιδιού και τις περιόδους
ανάπαυσης. Αν αυτό πράγματι συμβαίνει, μπορεί να αρχίσει,
σύμφωνα με την παράγραφο 4, στοιχείο δ', του εν λόγω
σημείου 48, νέα οδική μεταφορά αμέσως μετά την εκφόρτωση
του οχήματος στον λιμένα της τρίτης χώρας προορισμού.

3) To σχέδιο δρομολογίου στο οποίο έχει δακτυλογραφηθεί, πριν
από τη θαλάσσια μεταφορά, η φράση ότι τα ζώα, κατά τη
διάρκεια της θαλάσσιας μεταφοράς, ταΐζονται και ποτίζονται
«το βράδυ, το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ, το πρωί» μπορεί να
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας 91/628, όπως
τροποποιήθηκε με την οδηγία 95/29, εφόσον αποδεικνύεται ότι
το τάισμα και το πότισμα αυτό όντως πραγματοποιήθηκαν. Αν
η αρμόδια αρχή κρίνει, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα έγγραφα
που έχει προσκομίσει ο εξαγωγέας, ότι δεν έχουν τηρηθεί οι
απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας, οφείλει να εκτιμήσει αν η μη
τήρηση αυτή επηρέασε την καλή μεταχείριση των ζώων, αν η
παράβαση αυτή μπορεί, ενδεχομένως, να επανορθωθεί και αν
πρέπει να επισύρει την απώλεια, τη μείωση ή τη διατήρηση της
επιστροφής κατά την εξαγωγή.

(1) ΕΕ C 190 της 12.8.2006.

S. Coleman
κατά
Attridge Law, Steve Law
Αντικείμενο
Aίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — Employment
Tribunal — Ερμηνεία των άρθρων 1 και 2, παράγραφος 2,
στοιχείο α', και 2, παράγραφος 3, της οδηγίας 78/2000/ΕΚ του
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση
γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την
εργασία (ΕΕ L 303, σ. 16) — Περιεχόμενο της έννοιας της ειδικής
ανάγκης — Δυνατότητα επεκτάσεως σε πρόσωπο που συνδέεται
στενώς με πρόσωπο που έχει ειδικές ανάγκες και έχει υποστεί
δυσμενή διάκριση λόγω της σχέσης αυτής — Υπάλληλος που
ανατρέφει μόνη τέκνο με ειδικές ανάγκες
Διατακτικό
1) Η οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου
2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και, μεταξύ άλλων,
τα άρθρα 1 και 2, παράγραφοι 1 και 2, στοιχείο α', πρέπει να
ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι η απαγόρευση των άμεσων
δυσμενών διακρίσεων δεν περιορίζεται μόνο στα άτομα με
ειδικές ανάγκες. Όταν ένας εργοδότης αντιμετωπίζει έναν
υπάλληλο χωρίς ειδικές ανάγκες κατά τρόπο λιγότερο ευνοϊκό
απ' ό,τι αντιμετωπίζει, αντιμετώπισε ή θα αντιμετώπιζε άλλον
υπάλληλο σε παρεμφερή κατάσταση και αποδεικνύεται ότι ο
υπάλληλος αυτός υφίσταται δυσμενή μεταχείριση λόγω των
ειδικών αναγκών του τέκνου του, στο οποίο παρέχει, κατά
κύριο λόγο, τις απαραίτητες φροντίδες, η μεταχείριση αυτή
προσκρούει στην απαγόρευση των άμεσων δυσμενών διακρίσεων του άρθρου 2, παράγραφος 2, στοιχείο α'.
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2) Η οδηγία 2000/78 και, μεταξύ άλλων, τα άρθρα 1 και 2,
παράγραφοι 1 και 3, πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια
ότι η απαγόρευση παρενόχλησης δεν περιορίζεται μόνο στα
άτομα με ειδικές ανάγκες. Όταν αποδεικνύεται ότι η συνιστώσα
παρενόχληση ανεπιθύμητη μεταχείριση, την οποία υφίσταται
υπάλληλος χωρίς ειδικές ανάγκες, συνδέεται με τις ειδικές
ανάγκες του τέκνου του, στο οποίο παρέχει, κατά κύριο λόγο,
τις απαραίτητες φροντίδες, η μεταχείριση αυτή προσκρούει
στην απαγόρευση παρενόχλησης του άρθρου 2, παράγραφος 3.
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κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την
κατάργηση της οδηγίας 98/30/ΕΚ δεν απαγορεύει νομοθετική
ρύθμιση κράτους μέλους, όπως αυτή της κύριας δίκης, προβλέπουσα την παράταση, υπό τις προϋποθέσεις που αυτή θέτει,
της μεταβατικής περιόδου κατά την εκπνοή της οποίας επέρχεται η πρόωρη λήξη συμβάσεως παραχωρήσεως της υπηρεσίας
διανομής του φυσικού αερίου, όπως αυτή περί της οποίας
πρόκειται στην κύρια δίκη. Υπό τις περιστάσεις αυτές, πρέπει
επίσης να γίνει δεκτό ότι το άρθρο 10 ΕΚ και η αρχή της
αναλογικότητας δεν απαγορεύουν ομοίως μια τέτοια νομοθετική
ρύθμιση.

(1) ΕΕ C 237 της 30.9.2006.

Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 17ης Ιουλίου
2008 [αίτηση του Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής
αποφάσεως] — ASM Brescia SpA κατά Comune di Rodengo
Saiano
(Υπόθεση C-347/06) (1)
(Άρθρα 43 ΕΚ, 49 ΕΚ και 86 ΕΚ — Παραχώρηση δημόσιας
υπηρεσίας διανομής φυσικού αερίου — Οδηγία 2003/55 —
Πρόωρη λήξη κατά την εκπνοή μεταβατικής περιόδου —
Αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης
και της ασφάλειας δικαίου)

2) Τα άρθρα 43 ΕΚ, 49 ΕΚ και 86, παράγραφος 1, ΕΚ δεν
απαγορεύουν νομοθετική ρύθμιση κράτους μέλους, όπως αυτή
της κύριας δίκης, προβλέπουσα την παράταση, υπό τις προϋποθέσεις που αυτή θέτει, της μεταβατικής περιόδου κατά την
εκπνοή της οποίας επέρχεται η πρόωρη λήξη συμβάσεως παραχωρήσεως της υπηρεσίας διανομής του φυσικού αερίου, όπως
αυτή περί της οποίας πρόκειται στην κύρια δίκη, εφόσον η
παράταση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να παρασχεθεί
η δυνατότητα στους αντισυμβαλλομένους να προχωρήσουν στη
λύση των συμβατικών τους σχέσεων υπό όρους αποδεκτούς
τόσο από απόψεως απαιτήσεων συνδεομένων με τον χαρακτήρα της δημόσιας υπηρεσίας, όσο και από οικονομικής
απόψεως.

(1) ΕΕ C 281 της 18.11.2006.

(2008/C 223/09)
Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική
Αιτούν δικαστήριο
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της
10ης Ιουλίου 2008 — Bertelsmann AG, Sony Corporation
of America κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
Independent Music Publishers and Labels Association
(Impala, association internationale), Sony BMG Music
Entertainment BV
(Υπόθεση C-413/06 P) (1)

ASM Brescia SpA
κατά
Comune di Rodengo Saiano
παρισταμένης της: Anigas — Associazione Nazionale Industriali
del Gas
Αντικείμενο
Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia — Ερμηνεία των
άρθρων 43, 49 και 86, παράγραφος 1, ΕΚ και του άρθρου 23,
παράγραφος 1, της οδηγίας 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με
τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και
την κατάργηση της οδηγίας 98/30/ΕΚ (ΕΕ L 175, σ. 57) — Αυτόματη παράταση των παραχωρήσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση της δημόσιας υπηρεσίας διανομής αερίου

(Αίτηση αναιρέσεως — Ανταγωνισμός — Έλεγχος των
πράξεων συγκεντρώσεως μεταξύ επιχειρήσεων — Κοινή
επιχείρηση Sony BMG — Αίτηση αναιρέσεως κατά της
ακυρώσεως αποφάσεως της Επιτροπής αναγνωρίζουσας το
συμβατό πράξεως συγκεντρώσεως με την κοινή αγορά —
Δικαστικός έλεγχος — Έκταση — Απαιτήσεις ως προς την
απόδειξη — Λειτουργία της ανακοινώσεως αιτιάσεων —
Ενίσχυση ή δημιουργία συλλογικής δεσπόζουσας θέσεως —
Αιτιολόγηση των αποφάσεων που επιτρέπουν μια πράξη
συγκεντρώσεως — Χρησιμοποίηση απορρήτων στοιχείων)
(2008/C 223/10)
Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι
Διατακτικό
1) Η οδηγία 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους κοινούς

Αναιρεσείουσες: Bertelsmann AG (εκπρόσωποι: P. Chappatte και J.
Boyce, solicitors), Sony Corporation of America (εκπρόσωποι: N.
Levy, barrister, R. Snelders, avocat, T. Graf, Rechtsanwalt)

