
Postanowienie Trybunału (druga izba) z dnia 19 lutego 
2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Hof van Cassatie van 
België — Belgia) — UDV North America Inc przeciwko 

Brandtraders NV 

(Sprawa C-62/08) ( 1 ) 

(Artykuł 104 § 3 akapit drugi regulaminu — Wspólnotowy 
znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 
9 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. d) — Prawo właściciela zarejestro
wanego znaku towarowego do zakazania używania przez 
osobę trzecią oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym 
— Pojęcie używania — Używanie przez pośrednika handlo
wego w dokumentach handlowych oznaczenia identycznego ze 
znakiem towarowym — Pośrednik działający w imieniu 

własnym, ale na rachunek sprzedającego) 

(2009/C 113/31) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

Hof van Cassatie van België 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: UDV North America Inc 

Strona pozwana: Brandtraders NV 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Hof 
van Cassatie van België — Wykładnia art. 9 ust. 1 i art. 9 ust. 2 
lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 
1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 
1994, L 11, s. 1) — Prawo właściciela znaku towarowego do 
zakazania używania go przez osoby trzecie — Pojęcie używania 
znaku towarowego 

Sentencja 

Pojęcie używania w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. d) 
rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w 
sprawie wspólnotowego znaku towarowego obejmuje taką sytuację jak 
występująca w postępowaniu przed sądem krajowym, w której 
pośrednik handlowy działający w imieniu własnym, ale na rachunek 
sprzedającego, i niebędący w związku z tym uczestnikiem obrotu towa
rami, w ramach którego sam jest stroną umowy, używa w swej doku
mentacji handlowej oznaczenia identycznego ze wspólnotowym 
znakiem towarowym w odniesieniu do towarów lub usług identycznych 
z tymi, dla których znak ten jest zarejestrowany. 

( 1 ) Dz.U. C 107 z 26.4.2008. 

Postanowienie Trybunału (trzecia izba) z dnia 5 lutego 
2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas — Republika Litewska) — Mechel 
Nemunas UAB przeciwko Valstybinė mokesčių inspekcija 

prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos 

(Sprawa C-119/08) ( 1 ) 

(Artykuł 104 ust. 3 akapit pierwszy regulaminu — Pierwsza 
dyrektywa VAT — Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 33 ust. 
1 — Pojęcie podatku obrotowego — Podatek obliczany na 
podstawie obrotu przedsiębiorstw mający na celu finanso
wanie programu utrzymywania i rozwoju sieci dróg krajo

wych) 

(2009/C 113/32) 

Język postępowania: litewski 

Sąd krajowy 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Mechel Nemunas UAB 

Strona pozwana: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos 
respublikos finansų ministerijos 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Interpretacja 
pierwszej dyrektywy Rady 67/227/EWG z dnia 11 kwietnia 
1967 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw człon
kowskich dotyczących podatków obrotowych (Dz.U. L 71, s. 
1301) oraz art. 33 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z 
dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw 
państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych 
— wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona 
podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 145, s. 1) — Litewski 
podatek drogowy obliczany na podstawie obrotu przedsię
biorstw mający na celu finansowanie programu utrzymywania 
i rozwoju krajowych dróg 

Sentencja 

Artykuł 33 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 
1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich 
w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku od 
wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku zmienionej 
dyrektywą Rady 91/680/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. należy 
interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie pobieraniu 
podatku, takiego jak odliczenia od przychodów na podstawie litewskiej 
ustawy o finansowaniu programu utrzymywania i rozwoju dróg 
(Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 
įstatymas). 

( 1 ) Dz.U. C 128 z 24.5.2008.
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