
4) W przeciwnym wypadku, czy sąd może orzec zastosowanie 
takiego środka przymusu, podobnego lub odmiennego od 
tego, jaki przyjmuje na mocy prawa krajowego, stosując 
prawo krajowe państw, w których zakaz ten jest skuteczny? 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w 
sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1). 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Cour constitutionnelle (Belgia) w dniu 29 
czerwca 2009 r. — Association Belge des Consommateurs 
Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier 

przeciwko Conseil des ministres. 
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Cour constitutionnelle 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Association Belge des Consommateurs Test- 
Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier 

Strona pozwana: Conseil des ministres 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy art. 5 ust. 2 dyrektywy Rady 2004/113/WE z dnia 13 
grudnia 2004 r. wprowadzającej w życie zasadę równego 
traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do 
towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług ( 1 ) jest 
niezgodny z art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a w 
szczególności z zasadą równości i niedyskryminacji, gwaran
towanej przez to postanowienie? 

2) W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie pierwsze, 
czy ten sam art. 5 ust. 2 dyrektywy jest również niezgodny 
z art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, jeżeli jego 
zastosowanie jest ograniczone wyłącznie do umów ubezpie
czenia na życie? 

( 1 ) Dz.U. L 373, s. 37 
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Pytania prejudycjalne 

Czy art. 1, 2 i 18 dyrektywy 2003/55/WE ( 1 ) i art. 3 rozporzą
dzenia nr 1775/2005/WE ( 2 ) stoją na przeszkodzie wprowa
dzeniu w drodze przepisów krajowych szczególnego systemu 
taryfowego w odniesieniu do działalności w zakresie tranzytu, 
jako wyjątku od zasad regulujących działalność w zakresie prze
syłu i utworzeniu w ramach przesyłu rozróżnienia na „przesy 
łanie” i „tranzyt”? 

( 1 ) Dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 98/30/WE (Dz.U. L 176, s. 
57). 

( 2 ) Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 28 września 2005 r. w sprawie warunków dostępu 
do sieci przesyłowych gazu ziemnego (Dz.U. L 289, s. 1). 
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