
2) Wykładni dyrektywy 2000/78, a w szczególności jej art. 1 oraz 2
ust. 1 i 3 należy dokonywać w ten sposób, że przewidziany w nich
zakaz molestowania nie jest ograniczony tylko do osób, które same
są niepełnosprawne. Jeśli zostanie wykazane, że mające miejsce
wobec pracownika, który sam nie jest niepełnosprawny, niepożądane
zachowanie stanowiące molestowanie ma związek z niepełnospraw-
nością jego dziecka, któremu pracownik ten zapewnia zasadniczą
opiekę, stosownie do potrzeb tego dziecka, to takie zachowanie jest
sprzeczne z zakazem molestowania, o którym mowa w art. 2
ust. 3 dyrektywy.

(1) Dz.U. C 237 z 30.9.2006.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 lipca 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia — Włochy) — ASM Brescia SpA przeciwko

Comune di Rodengo Saiano

(Sprawa C-347/06) (1)

(Artykuły 43 WE, 49 WE i 86 WE — Koncesja na publiczne
usługi dystrybucji gazu — Dyrektywa 2003/55 — Wcześ-
niejsze rozwiązanie z upływem okresu przejściowego —
Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań i pewności prawa)

(2008/C 223/09)

Język postępowania: włoski

Sąd krajowy

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: ASM Brescia SpA

Strona pozwana: Comune di Rodengo Saiano

Uczestnik postęowania: Anigas — Associazione Nazionale Indu-
striali del Gas

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia —

Wykładnia art. 43 WE, 49 WE i 86 ust. 1 WE oraz art. 23
ust. 1 dyrektywy 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku
wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę
98/30/WE (Dz.U. L 176, s. 57) — Automatyczne przedłużenie
koncesji w zakresie zarządzania publicznymi usługami dystry-
bucji gazu

Sentencja

1) Dyrektywa 2003/55 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrz-
nego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 98/30/WE, nie stoi na
przeszkodzie, by przepisy państwa członkowskiego, takie jak będące
przedmiotem sporu przed sądem krajowym, wprowadziły prze-
dłużenie, na wskazanych w nich warunkach, okresu przejściowego z
upływem którego następuje wcześniejsze rozwiązanie koncesji na
dystrybucję gazu ziemnego, takiej jak rozpatrywana przed sądem
krajowym. W tych okolicznościach należy stwierdzić, że również art.
10 WE i zasada proporcjonalności nie stoją na przeszkodzie
takiemu uregulowaniu.

2) Artykuły 43 WE, 49 WE i 86 ust. 1 WE, nie stoją na przeszko-
dzie temu, by przepisy państwa członkowskiego, takie jak będące
przedmiotem sporu przed sądem krajowym, wprowadziły prze-
dłużenie, na wskazanych w nich warunkach, okresu przejściowego,
z upływem którego następuje wcześniejsze rozwiązanie koncesji na
dystrybucję gazu ziemnego, takiej jak rozpatrywana przed sądem
krajowym, w zakresie w jakim przedłużenie takie można uznać za
niezbędne dla umożliwienia kontrahentom rozwiązania ich
stosunków umownych na warunkach, które mogą być zaakcepto-
wane zarówno z punktu widzenia wymogów usługi publicznej jak i
z punktu widzenia ekonomicznego.

(1) Dz.U. C 281 z 18.11.2006.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 10 lipca 2008 r. —
Bertelsmann AG, Sony Corporation of America przeciwko
Komisji Wspólnot Europejskich, Independent Music
Publishers and Labels Association (Impala, międzynaro-
dowe stowarzyszenie), Sony BMG Music Entertainment BV

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

(Odwołanie — Konkurencja — Kontrola koncentracji przed-
siębiorstw — Wspólne przedsiębiorstwo Sony BMG — Skarga
skierowana przeciwko stwierdzeniu nieważności decyzji
Komisji uznającej koncentrację za zgodną ze wspólnym
rynkiem — Kontrola sądowa — Zakres— Wymogi dowodowe
— Rola pisma w sprawie przedstawienia zarzutów — Wzmoc-
nienie lub stworzenie zbiorowej pozycji dominującej —
Uzasadnienie decyzji zezwalających na przeprowadzenie

koncentracji — Wykorzystanie poufnych informacji)

(2008/C 223/10)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Bertelsmann AG (przedstawiciele: P. Chap-
patte i J. Boyce, Solicitors), Sony Corporation of America (przed-
stawiciele: N. Levy, Barrister, R. Snelders, adwokat, T. Graf,
Rechtsanwalt)
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Druga strona postępowania: Independent Music Publishers and
Labels Association (Impala) (przedstawiciele: S. Crosby i J.
Golding, Solicitors, I. Wekstein-Steg, adwokat), Komisja
Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: A. Whelan oraz
K. Mojzesowicz, działający w charakterze pełnomocników), Sony
BMG Music Entertainment BV (przedstawiciele: N. Levy,
Barrister, R. Snelders, adwokat, T. Graf, Rechtsanwalt)

Przedmiot

Odwołanie wniesione od wyroku Sądu Pierwszej Instancji
(trzecia izba) z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie T-464/04
Impala przeciwko Komisji, w którym Sąd stwierdził nieważność
decyzji Komisji z dnia 19 lipca 2004 r. uznającej za zgodną ze
wspólnym rynkiem i porozumieniem o EOG koncentrację
mającą na celu utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa łączą-
cego działalność Sony i Bertelsmann w dziedzinie nagrań
muzycznych (sprawa nr COMP/M.3333 — Sony/BMG)

Sentencja

1) Wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia
13 lipca 2006 r. w sprawie T-464/04 Impala przeciwko Komisji
zostaje uchylony.

2) Sprawa zostaje skierowana do ponownego rozpoznania przez Sąd
Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich.

3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę-
powanie.

(1) Dz.U. C 326 z 30.12.2006.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 lipca 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Verwaltungsgericht Köln — Niemcy) —
cp-Pharma Handels GmbH przeciwko Bundesrepublik

Deutschland

(Sprawa C-448/06) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Ważność rozporządzenia (WE)
nr 1873/2003 — Weterynaryjne produkty lecznicze — Rozpo-
rządzenie (EWG) nr 277/90 — Maksymalne limity pozo-
stałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach
spożywczych pochodzenia zwierzęcego — Progesteron— Ogra-

niczenie stosowania — Dyrektywa 96/22/WE)

(2008/C 223/11)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Verwaltungsgericht Köln — Niemcy

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: cp-Pharma Handels GmbH

Strona pozwana: Bundesrepublik Deutschland

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Verwaltungsgericht Köln — Ważność rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1873/2003 z dnia 24 października 2003 r. zmieniają-
cego załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90
ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymal-
nych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczni-
czych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego
(Dz.U. L 275, s. 9) w zakresie, w jakim ograniczając warunki
stosowania progesteronu jako substancji czynnej weterynaryj-
nych produktów leczniczych jedynie do podawania dopochwo-
wego, wyklucza ono możliwość podawania w postaci iniekcji
domięśniowej — Uprawnienie Komisji do wprowadzenia takiego
ograniczenia w świetle art. 1 lit. a) i art. 3 rozporządzenia Rady
(EWG) 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiającego
wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu
pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach
spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 224, s. 1) w
związku z art. 4 pkt 1 dyrektywy Rady 96/22/WE z dnia
29 kwietnia 1996 r. dotyczącej zakazu stosowania w gospodar-
stwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormo-
nalnym, tyreostatycznym i ß-agonistycznym i uchylającej dyrek-
tywy 81/602/EWG, 88/146/EWG oraz 88/299/EWG
(Dz.U. L 125, s. 3)

Sentencja

Ocena przedstawionego pytania prejudycjalnego nie wykazała żadnego
elementu, który byłby w stanie wpłynąć na ważność rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1873/2003 z dnia 24 października 2003 r. zmie-
niającego załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90
ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnych
limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach
spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

(1) Dz.U. C 326 z 30.12.2006.
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