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geladen zonder dat de dieren worden gelost — Ontbreken van
vermelding in het reisschema van de tijdstippen waarop de
vervoerde dieren tijdens de reis daadwerkelijk zijn gevoederd en
gedrenkt

30.8.2008

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 17 juli 2008
(verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door
het Employment Tribunal, London South — Verenigd
Koninkrijk) — S. Coleman/Attridge Law, Steve Law
(Zaak C-303/06) (1)

Dictum

1) Artikel 1 van verordening (EG) nr. 615/98 van de Commissie van
18 maart 1998 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen voor
het stelsel van uitvoerrestituties met betrekking tot het welzijn van
levende runderen tijdens het vervoer ervan, mag niet in die zin mag
worden uitgelegd dat punt 48, punt 7, sub b, van de bijlage bij
richtlijn 91/628/EEG van de Raad van 19 november 1991
inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en tot wijziging van de richtlijnen 90/425/EEG en 91/496/EEG, zoals
gewijzigd bij richtlijn 95/29/EG van de Raad van 29 juni 1995,
moet worden toegepast op het geval van zeevervoer waarbij een
verbinding wordt verzorgd tussen een plaats in de Europese
Gemeenschap en een plaats in een derde land, middels voertuigen
die worden ingescheept zonder dat de dieren worden gelost.

(Sociaal beleid — Richtlijn 2000/78/EG — Gelijke behandeling in arbeid en beroep — Artikelen 1, 2, leden 1, 2, sub a,
en 3, en 3, lid 1, sub c — Rechtstreekse discriminatie op grond
van handicap — Intimidatie in verband met handicap —
Ontslag van werknemer die zelf geen handicap heeft maar
wiens kind gehandicapt is — Daaronder begrepen —
Bewijslast)
(2008/C 223/08)
Procestaal: Engels

Verwijzende rechter
Employment Tribunal

Partijen in het hoofdgeding
2) Punt 48, punt 7, sub a, van de bijlage bij richtlijn 91/628, zoals
gewijzigd bij richtlijn 95/29, moet aldus worden uitgelegd dat in
het geval van zeevervoer waarbij een verbinding wordt verzorgd
tussen een plaats in de Europese Gemeenschap en plaats in een
derde land, middels voertuigen die worden ingescheept zonder dat
de dieren worden gelost, de duur van het voervoer niet in aanmerking hoeft te worden genomen indien de dieren worden vervoerd
overeenkomstig de voorwaarden van de punten 3 en 4 van dat
punt 48, met uitzondering van de reistijden en rusttijden. Indien
dat het geval is, kan een nieuw tijdvak van vervoer over de weg
onmiddellijk na de ontscheping van het voertuig in de haven van
het derde land van bestemming ingaan, overeenkomstig punt 4,
sub d, van dat punt 48.

3) Een reisschema dat een met een schrijfmachine vooraf aangebrachte
vermelding bevat dat de dieren tijdens het zeevervoer „'s avonds,
's ochtends, 's middags, 's avonds, 's ochtends” worden gevoederd en
gedrenkt, kan aan de vereisten van richtlijn 91/628, zoals gewijzigd bij richtlijn 95/29, voldoen, mits wordt bewezen dat deze
handelingen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Indien de
bevoegde autoriteit, gelet op alle door de exporteur ingediende documenten, meent dat de vereisten van deze richtlijn niet zijn nageleefd, staat het aan haar om te beoordelen of deze niet-naleving
gevolgen heeft gehad voor het welzijn van de dieren, of een dergelijke inbreuk eventueel kan worden verholpen, en of dit moet leiden
tot het verlies, de verlaging of het behoud van de uitvoerrestitutie.

(1) PB C 190 van 12.8.2006.

Verzoekende partij: S. Coleman
Verwerende partijen: Attridge Law, Steve Law

Voorwerp
Verzoek om een prejudiciële beslissing — Employment Tribunal
— Uitlegging van de artikelen 1 en 2, lid 2, sub a, en lid 3, van
richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot
instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in
arbeid en beroep — Draagwijdte van begrip handicap — Mogelijkheid tot uitbreiding tot een persoon die een nauwe band
heeft met een gehandicapte en op grond van deze band wordt
gediscrimineerd — Werknemer die een gehandicapt kind alleen
opvoedt

Dictum
1) Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot
instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in
arbeid en beroep en inzonderheid de artikelen 1 en 2, leden 1 en 2,
sub a, ervan moeten aldus worden uitgelegd dat het daarin neergelegde verbod van directe discriminatie niet alleen geldt ten aanzien
van personen die zelf gehandicapt zijn. Wanneer een werkgever een
werknemer die niet zelf een handicap heeft, minder gunstig behandelt dan een andere werknemer in een vergelijkbare situatie wordt,
is of zou worden behandeld, en wanneer is aangetoond dat de
ongunstige behandeling waarvan deze werknemer het slachtoffer is,
is gebaseerd op de handicap van zijn kind, waarvan hij de hoofdverzorger is, is een dergelijke behandeling in strijd met het in voornoemd artikel 2, lid 2, sub a, neergelegde verbod van directe discriminatie.
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2) Richtlijn 2000/78 en inzonderheid de artikelen 1 en 2, leden 1
en 3, ervan moeten aldus worden uitgelegd dat het daarin neergelegde verbod van intimidatie niet alleen geldt ten aanzien van
personen die zelf gehandicapt zijn. Wanneer wordt aangetoond dat
de uit het ongewenste gedrag voortvloeiende intimidatie van een
werknemer die niet zelf gehandicapt is, verband houdt met de
handicap van zijn kind, waarvan hij de hoofdverzorger is, is dat
gedrag in strijd met het in voornoemd artikel 2, lid 3, neergelegde
verbod van intimidatie.

1

( ) PB C 237 van 30.9.2006.

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 17 juli 2008
(verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia —
Italië) — ASM Brescia SpA/Comune di Rodengo Saiano

C 223/7

interne markt voor aardgas en houdende intrekking van richtlijn
98/30/EG, verzet zich er niet tegen dat een regeling van een
lidstaat als aan de orde in het hoofdgeding, onder de daarin
bepaalde voorwaarden voorziet in verlenging van de overgangsperiode bij de afloop waarvan een concessie voor aardgasdistributie als
die in het hoofdgeding vervroegd zal vervallen. In deze omstandigheden verzetten artikel 10 EG en het evenredigheidsbeginsel zich
evenmin tegen een dergelijke regeling.
2) De artikelen 43 EG, 49 EG en 86, lid 1, EG verzetten er zich niet
tegen dat een regeling van een lidstaat als aan de orde in het
hoofdgeding, onder de daarin bepaalde voorwaarden voorziet in
verlenging van de overgangsperiode bij de afloop waarvan een
concessie voor aardgasdistributie als die in het hoofdgeding
vervroegd zal vervallen, voor zover een dergelijke verlenging noodzakelijk kan worden geacht om de medecontractanten in staat te
stellen hun contractuele betrekkingen in aanvaardbare omstandigheden af te wikkelen, zowel vanuit het oogpunt van de eisen van de
openbare dienst, als in economisch opzicht.

(1) PB C 281 van 18.11.2006.

(Zaak C-347/06) (1)
(Artikelen 43 EG, 49 EG en 86 EG — Openbaredienstconcessies voor gasdistributie — Richtlijn 2003/55 —
Vervroegde beëindiging bij de afloop van overgangsperiode —
Vertrouwensbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel)
(2008/C 223/09)
Procestaal: Italiaans

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 10 juli 2008 —
Bertelsmann AG, Sony Corporation of America/Commissie
van de Europese Gemeenschappen, Independent Music
Publishers and Labels Association (Impala, internationale
vereniging), Sony BMG Music Entertainment BV

Verwijzende rechter

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

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: ASM Brescia SpA
Verwerende partij: Comune di Rodengo Saiano
In tegenwoordigheid van: Anigas — Associazione Nazionale
Industriali del Gas

(Hogere voorziening — Mededinging — Controle op concentraties van ondernemingen — Gemeenschappelijke onderneming Sony BMG — Beroep tegen nietigverklaring van
beschikking van de Commissie waarbij concentratie verenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard — Rechterlijke toetsing — Omvang — Bewijsvereisten — Rol van
mededeling van de punten van bezwaar — Versterking of
ontstaan van collectieve machtspositie — Motivering van
beschikkingen tot goedkeuring van concentratie — Gebruik
van vertrouwelijke informatie)

Voorwerp
Verzoek om een prejudiciële beslissing — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Uitlegging van de artikelen 43, 49 en 86, lid 1, EG en van artikel 23, lid 1, van richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van
26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de
interne markt voor aardgas en houdende intrekking van richtlijn
98/30/EG (PB L 176, blz. 57) — Automatische verlenging van
openbaredienstconcessies voor de aardgasdistributie
Dictum
1) Richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de

(2008/C 223/10)
Procestaal: Engels

Partijen
Rekwiranten: Bertelsmann AG (vertegenwoordigers: P. Chappatte
en J. Boyce, Solicitors), Sony Corporation of America (vertegenwoordigers: N. Levy, Barrister, R. Snelders, avocat, T. Graf,
Rechtsanwalt)

