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Kopienas ar transportlīdzekli, kas, neizkraujot dzīvniekus, tiek
novietots uz kuģa — Maršruta plānā neesoša norāde par
laikiem, kad pārvadātie dzīvnieki brauciena laikā faktiski tika
pabaroti un padzirdīti

30.8.2008.

Tiesas (virspalāta) 2008. gada 17. jūlija spriedums
(Employment Tribunal (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt
prejudiciālu nolēmumu) — S. Coleman/Attridge Law, Steve
Law
(Lieta C-303/06) (1)

Rezolutīvā daļa:

1) Komisijas 1998. gada 18. marta Regulas (EK) Nr. 615/98, ar
kuru paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus eksporta
kompensāciju piešķiršanai saistībā ar dzīvu liellopu labturību pārvadāšanas laikā, 1. pants nevar tikt interpretēts tādējādi, ka Padomes
1991. gada 19. novembra Direktīvas 91/628/EEK par dzīvnieku
aizsardzību pārvadāšanas laikā, ar kuru groza Direktīvas
90/425/EEK un 91/496/EEK un kurā grozījumi izdarīti ar
Padomes 1995. gada 29. jūnija Direktīvu 95/29/EK, pielikuma
48. punkta 7. daļas b) apakšpunkts ir piemērojams jūras pārvadājumam, kas, izmantojot transportlīdzekļus, kuri, neizkraujot no
tiem dzīvniekus, tiek novietoti uz kuģa, savieno Eiropas Kopienas
ģeogrāfisku punktu ar trešā valstī esošu ģeogrāfisku punktu;

(Sociālā politika — Direktīva 2000/78/EK — Vienlīdzīga
attieksme nodarbinātības un profesijas jomā — 1. pants,
2. panta 1. punkts, 2. punkta a) apakšpunkts un 3. punkts,
kā arī 3. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Tieša diskriminācija invaliditātes dēļ — Aizskaršana invaliditātes dēļ —
Darba ņēmēja, kurš pats nav invalīds, bet kura bērns ir invalīds, atlaišana — Iekļaušana — Pierādīšanas pienākums)
(2008/C 223/08)
Tiesvedības valoda — angļu

Iesniedzējtiesa
Employment Tribunal

Lietas dalībnieki pamata procesā
2) Direktīvas 91/628, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 95/29,
pielikuma 48. punkta 7. daļas a) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tāda jūras pārvadājuma gadījumā, kad Eiropas Kopienas
ģeogrāfisks punkts tiek savienots ar trešā valstī esošu ģeogrāfisku
punktu ar transportlīdzekļiem, kuri, neizkraujot dzīvniekus, tiek
novietoti uz kuģiem, pārvadājuma ilgums nedrīkst tikt ņemts vērā,
ja dzīvnieki tiek pārvadāti atbilstoši šī paša 48. punkta 3. un
4. daļā paredzētajiem nosacījumiem, izņemot par brauciena ilgumu
un atpūtas laiku. Ja tas tā ir, uzreiz pēc transportlīdzekļa nokraušanas no kuģa trešās valsts galapunkta ostā atbilstoši šī paša
48. punkta 4. daļas d) apakšpunktam var sākties jauns pārvadāšanas pa sauszemi periods;

3) maršruta plāns, kurā iepriekš ar rakstāmmašīnu ir ierakstīta norāde
par to, ka dzīvnieki pārvadāšanas pa jūru laikā ir tikuši pabaroti
un padzirdīti “vakarā, no rīta, pusdienlaikā, vakarā un no rīta”, var
izpildīt Direktīvas 91/628, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 95/
29, prasības tiktāl, ciktāl tiek pierādīts, ka šīs darbības patiešām ir
notikušas. Ja kompetentā valsts iestāde, ņemot vērā visus eksportētāja iesniegtos dokumentus, uzskata, ka minētās direktīvas prasības
nav izpildītas, tai ir jāizvērtē, vai šī neizpilde ietekmēja dzīvnieku
labturību, vai attiecīgajā gadījumā šāda neizpilde var tikt novērsta
un vai tās sekām būtu jābūt tādām, ka eksporta kompensācija tiek
zaudēta, samazināta vai saglabāta.

(1) OV C 190, 12.8.2006.

Prasītājs: S. Coleman
Atbildētāji: Attridge Law, Steve Law

Priekšmets
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Employment Tribunal
— Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvas 2000/78/EK,
ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (OV L 303, 16. lpp.) 1. panta un 2. panta
2. punkta a) apakšpunkta un 3. punkta interpretācija — Invaliditātes jēdziena piemērošanas joma — Iespēja to attiecināt uz
personu, kas ir cieši saistīta ar invalīdu un kas ir tikusi diskriminēta šīs saistības dēļ — Darba ņēmējs, kurš viens pats audzina
bērnu invalīdu

Rezolutīvā daļa:
1) Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/78/EK, ar ko
nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību
un profesiju, un it īpaši tās 1. pants un 2. panta 1. punkts un
2. punkta a) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tajos paredzētais tiešas diskriminācijas aizliegums attiecas ne tikai uz personām,
kas pašas ir invalīdi. Ja darba devējs pret darba ņēmēju, kurš pats
nav invalīds, izturas mazāk labvēlīgi nekā viņš salīdzināmā situācijā izturas, ir izturējies vai izturētos pret citu darba ņēmēju un ir
pierādīts, ka šīs nelabvēlīgās attieksmes pret šo darba ņēmēju
iemesls ir viņa bērna, kuram šis darba ņēmējs sniedz viņam nepieciešamo pamataprūpi, invaliditāte, šāda attieksme ir pretrunā
minētā 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā nostiprinātajam tiešas
diskriminācijas aizliegumam;
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2) Direktīva 2000/78 un it īpaši tās 1. pants un 2. panta 1. un
3. punkts jāinterpretē tādējādi, ka tajos paredzētais aizskaršanas
aizliegums attiecas ne tikai uz personām, kas pašas ir invalīdi. Ja ir
pierādīts, ka pret darba ņēmēju, kurš pats nav invalīds, vērstā nevēlamā uzvedība, kas veido aizskaršanu, ir saistīta ar viņa bērna,
kuram darba ņēmējs sniedz viņam nepieciešamo pamataprūpi, invaliditāti, šāda uzvedība ir pretrunā minētā 2. panta 3. punktā
noteiktajam aizskaršanas aizliegumam.

(1) OV C 237, 30.9.2006.

Tiesas (otrā palāta) 2008. gada 17. jūlija spriedums
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — ASM
Brescia SpA/Comune di Rodengo Saiano
(Lieta C-347/06) (1)

C 223/7

Rezolutīvā daļa:
1) tāds dalībvalsts tiesiskais regulējums, kāds ir aplūkojams pamata
lietā, saskaņā ar kuru atbilstoši tajā paredzētajiem nosacījumiem
tiek pagarināts pārejas posma termiņš, kura beigās priekšlaicīgi ir
jāpārtrauc pamata lietā minētās dabasgāzes sadales koncesija, nav
pretrunā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. jūnija
Direktīvai 2003/55/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz
dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 98/30/EK atcelšanu.
Šādos apstākļos ir arī jāuzskata, ka šāds tiesiskais regulējums nav
pretrunā arī EKL 10. pantam un samērīguma principam;
2) EKL 43. un 49. pantam un 86. panta 1. punktam nav pretrunā
tāds dalībvalsts tiesiskais regulējums, kāds ir aplūkojams pamata
lietā, saskaņā ar kuru atbilstoši tajā paredzētajiem nosacījumiem
tiek pagarināts pārejas posma termiņš, kura beigās priekšlaicīgi ir
jāpārtrauc pamata lietā minētās dabasgāzes sadales koncesija,
tiktāl, ciktāl šāds pagarinājums var tikt uzskatīts par nepieciešamu,
lai ļautu darījumu partneriem atrisināt līguma attiecības apstākļos,
kuri būtu pieņemami gan no sabiedrisko pakalpojumu prasību
viedokļa, gan no ekonomiskā viedokļa.

(1) OV C 281, 18.11.2006.

(EKL 43., 49. un 86. pants — Gāzes sadales sabiedriskā
pakalpojuma koncesija — Direktīva 2003/55 — Priekšlaicīga
pārtraukšana pārejas posma beigās — Tiesiskās paļāvības un
tiesiskās drošības aizsardzības principi)
(2008/C 223/09)
Tiesvedības valoda — itāļu

Tiesas (virspalāta) 2008. gada 10. jūlija spriedums —
Bertelsmann AG, Sony Corporation of America/Eiropas
Kopienu Komisija, Independent Music Publishers and Labels
Association (Impala, starptautiska apvienība), Sony BMG
Music Entertainment BV

Iesniedzējtiesa

(Lieta C-413/06 P) (1)

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Lietas dalībnieki pamata procesā
Prasītājs: ASM Brescia SpA
Atbildētāja: Comune di Rodengo Saiano

(Apelācija — Konkurence — Uzņēmumu koncentrācijas
kontrole — Sony BMG kopuzņēmums — Prasība, kas ir
vērsta pret tāda Komisijas lēmuma atcelšanu, ar ko koncentrācija ir atzīta par saderīgu ar kopējo tirgu — Pārbaude tiesā
— Apjoms — Pierādījumu prasības — Paziņojuma par iebildumiem nozīme — Kolektīva dominējoša stāvokļa radīšana vai
nostiprināšana — Lēmumu, ar kuriem tiek atļauta
koncentrācija, pamatojums — Konfidenciālas informācijas
izmantošana)

Piedaloties: Anigas — Associazione Nazionale Industriali del
Gas

(2008/C 223/10)
Tiesvedības valoda — angļu

Priekšmets
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — EK līguma 43., 49. un 86. panta
1. punkta un Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada
26. jūnija Direktīvas 2003/55/EK par kopīgiem noteikumiem
attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 98/30/EK
atcelšanu (OV L 176, 57. lpp.) — Automātisks pagarinājums
koncesijām attiecībā uz publiskiem gāzes piegādes pakalpojumiem

Lietas dalībnieki
Apelācijas sūdzības iesniedzēji: Bertelsmann AG (pārstāvji —
P. Chappatte un J. Boyce, solicitors), Sony Corporation of America
(pārstāvji — N. Levy, Barrister, R. Snelders, avocat, T. Graf, Rechtsanwalt)

