
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 lipca 2013 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Hof van Cassatie van België — Belgia) — 
Belgian Electronic Sorting Technology NV przeciwko 

Bertowi Peelaersowi, Visys NV 

(Sprawa C-657/11) ( 1 ) 

(Dyrektywy 84/450/EWG i 2006/114/WE — Reklama wpro
wadzająca w błąd i reklama porównawcza — Pojęcie reklamy 
— Rejestracja i używanie nazwy domeny — Używanie 

metatagów w metadanych strony internetowej) 

(2013/C 252/18) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd odsyłający 

Hof van Cassatie van België 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Belgian Electronic Sorting Technology NV 

Strony pozwane: Bert Peelaers, Visys NV 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Hof 
van Cassatie van België — Wykładnia art. 2 dyrektywy Rady 
84/450/EWG z dnia 10 września 1984 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
państw członkowskich dotyczących reklamy wprowadzającej 
w błąd (Dz.U. L 250, s. 17) i art. 2 dyrektywy 2006/114/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. 
dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porów
nawczej (Dz.U. L 376, s. 21) — Pojęcie reklamy — Rejestracja i 
używanie nazwy domeny — Używanie metatagów w metada
nych strony internetowej 

Sentencja 

Artykuł 2 pkt 1 dyrektywy Rady 84/450/EWG z dnia 10 września 
1984 r. dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porów
nawczej, zmienionej dyrektywą 2005/29/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r., oraz art. 2 lit. a) dyrektywy 
2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2006 r. dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porów
nawczej należy interpretować w ten sposób, że pojęcie reklamy, tak jak 
zostało zdefiniowane w tych przepisach, w sytuacji takiej jak w postę
powaniu głównym obejmuje używanie nazwy domeny oraz używanie 
metatagów w metadanych strony internetowej. Pojęcie to nie obejmuje 
natomiast rejestracji, jako takiej, nazwy domeny. 

( 1 ) Dz.U. C 73 z 10.3.2012. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 11 lipca 2013 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Cour constitutionnelle — Belgia) — 
Fédération des maisons de repos privées de Belgique 
(Femarbel) ASBL przeciwko Commission communautaire 

commune de Bruxelles-Capitale 

(Sprawa C-57/12) ( 1 ) 

(Dyrektywa 2006/123/WE — Zakres stosowania ratione 
materiae — Usługi zdrowotne — Usługi społeczne — Ośrodki 
pobytu dziennego i nocnego świadczące pomoc i opiekę 

osobom starszym) 

(2013/C 252/19) 

Język postępowania: francuski 

Sąd odsyłający 

Cour constitutionnelle 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Fédération des maisons de repos privées de 
Belgique (Femarbel) ASBL 

Druga strona postępowania: Commission communautaire 
commune de Bruxelles-Capitale 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Cour constitutionnelle — Wykładnia art. 2 ust. 2 lit. f) i j) 
dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku 
wewnętrznym (Dz.U. L 376, s. 36) — Zakres stosowania 
ratione materiae — Usługi zdrowotne — Usługi społeczne — 
Zaliczenie ośrodków pobytu dziennego świadczących pomoc i 
opiekę odpowiednią do utraty samodzielności przez osoby 
starsze — Zaliczenie ośrodków pobytu nocnego świadczących 
pomoc i opiekę zdrowotną, która nie może zostać zapewniona 
osobom starszym w sposób ciągły przez osoby bliskie 

Sentencja 

1) Artykuł 2 ust. 2 lit. f) dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej 
usług na rynku wewnętrznym należy interpretować w ten sposób, 
że wyłączenie usług zdrowotnych z zakresu zastosowania tej dyrek
tywy obejmuje każdą działalność mającą na celu ocenę, utrzymanie 
lub przywrócenie stanu zdrowia pacjentów, o ile działalność ta jest 
wykonywana przez pracowników uznanych za takich zgodnie z 
ustawodawstwem danego państwa członkowskiego, niezależnie od 
sposobu zorganizowania, zasad finansowania i charakteru publicz
nego lub prywatnego świadczącej opiekę placówki. Do sądu krajo
wego należy zbadanie, czy ośrodki pobytu dziennego i ośrodki 
pobytu nocnego, z uwagi na charakter czynności świadczonych w 
nich przez pracowników ochrony zdrowia i na to, iż czynności te 
stanowią zasadniczą część usług oferowanych przez te ośrodki, są 
wyłączone z zakresu zastosowania tej dyrektywy.
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