
Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Raad van State van België — Wykładnia art. 5 ust. 1 dyrektywy 
Rady 92/100/EWG z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie 
prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych 
prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (Dz.U. 
L 346, s. 61) (obecnie art. 6 ust. 1 dyrektywy 2006/115/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r.) 
(Dz.U. L 376, s. 28) — Wynagrodzenie twórców w przypadku 
publicznego użyczenia — Dostateczne wynagrodzenie 

Sentencja 

Artykuł 5 ust. 1 dyrektywy Rady 92/100/EWG z dnia 19 listopada 
1992 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw 
pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej 
sprzeciwia się przepisom, takim jak rozpatrywane w postępowaniu 
przed sądem krajowym, ustanawiającym system, zgodnie z którym 
wynagrodzenie należne twórcom w przypadku publicznego użyczenia 
obliczane jest wyłącznie w zależności od liczby wypożyczających zapi
sanych do placówek publicznych na podstawie ryczałtowej kwoty usta
lonej od wypożyczającego na rok. 

( 1 ) Dz.U. C 234 z 28.8.2010. 

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 30 czerwca 2011 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii 

(Sprawa C-397/10) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Artykuł 56 TFUE — Swoboda świadczenia usług — Krajowe 
przepisy nakładające szereg obowiązków na działalność 

agencji pracy czasowej — Nieuzasadnione przeszkody) 

(2011/C 252/08) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: J.-P. 
Keppenne i I. Rogalski, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwo Belgii (przedstawiciele: M. Jacobs, 
pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 56 TFUE — Ograniczenie swobody świadczenia 
usług — Krajowe przepisy nakładające szereg obowiązków na 
działalność agencji pracy czasowej z siedzibą w innych 
państwach członkowskich — Nieuzasadnione przeszkody 

Sentencja 

1) Nakładając na agencje pracy czasowej świadczące ich usługi na 
obszarze regionu Bruksela-Stolica następujące obowiązki: 

— posiadanie wyłącznego przedmiotu działalności polegającego 
na udostępnianiu pracowników oraz 

— posiadanie szczególnej formy prawnej, 

Królestwo Belgii uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy 
art. 56 TFUE. 

2) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 301 z 6.11.2010. 

Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 15 lutego 
2011 r. — Perfetti Van Melle SpA przeciwko Urzędowi 
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 
towarowe i wzory), Cloetta AB, następca prawny Cloetta 

Fazer AB 

(Sprawa C-353/09 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporzą
dzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Postępo
wanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny 
wspólnotowy znak towarowy CENTER SHOCK — Wcześ
niejszy słowny krajowy znak towarowy CENTER — Badanie 

prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd) 

(2011/C 252/09) 

Język postępowania: angielski 
Strony 

Wnosząca odwołanie: Perfetti Van Melle SpA (przedstawiciele: P. 
Perani i P. Pozzi, avvocati) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: J. 
Novais Gonçalves, pełnomocnik), Cloetta AB, następca prawny 
Cloetta Fazer AB (przedstawiciele: M. Fammler, Advocate, M. 
Treis, R. Niebel i E.M. Strobel, Rechtsanwälte) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (ósma izba) z 
dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie T-16/08 Perfetti Van Melle 
przeciwko OHIM — Cloetta Fazer, którym Sąd oddalił skargę 
o stwierdzenie nieważności wniesioną przez właściciela słow
nego wspólnotowego znaku towarowego „CENTER SHOCK”, 
zarejestrowanego dla towarów należących do klasy 30, na 
decyzję R 149/2006-4 Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu 
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) z dnia 
7 listopada 2007 r. oddalającą odwołanie od decyzji Wydziału 
Unieważnień, na mocy której uwzględniono wniosek o unie
ważnienie prawa do wspomnianego znaku złożony przez 
właściciela wcześniejszych słownych krajowych znaków towa
rowych „CENTER” i „CLOETTA CENTER”, zarejestrowanych dla 
towarów należących między innymi do klasy 30 — Naruszenie 
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje odrzucone. 

2) Perfetti Van Melle SpA zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 267 z 7.11.2009.
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