
Sentencja 

1) Wniosek Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan 
Italia Srl i Magan Italia Srl o rozpoznanie sprawy C-69/09 P 
w trybie przyspieszonym zostaje oddalony. 

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie. 

( 1 ) Dz.U. C 82 z 4.4.2009. 

Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 13 stycznia 
2010 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożone przez Commissione tributaria 
provinciale di Parma — Włochy) — Isabella Calestani 
(C-292/09), Paolo Lunardi (C-293/09) przeciwko Agenzia 

delle Entrate Ufficio di Parma 

(Sprawy połączone C-292/09 i C-293/09) ( 1 ) 

(Odesłanie prejudycjalne — Oczywista niedopuszczalność) 

(2010/C 100/20) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Commissione tributaria provinciale di Parma 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Isabella Calestani (C-292/09), Paolo Lunardi 
(C-293/09) 

Strona pozwana: Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Commissione tributaria provinciale di Parma — Wykładnia 
art. 13 część B lit. c) dyrektywy 77/388/EWG: Szóstej dyrek
tywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów państw członkowskich dotyczących podatków obro
towych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujed
nolicona podstawa wymiaru (Dz.U. L 145, s.1) — Zwolnienie 
od podatków dostaw towarów przeznaczonych w całości do 
celów działalności zwolnionej od podatku lub w przypadku 
których nie przysługiwało prawo do odliczenia — Przepisy 
krajowe wykluczające zwolnienie 

Sentencja 

Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez 
Commissione tributaria provinciale di Parma (Włochy), postanowie
niami z dnia 9 i 17 czerwca 2009 r., są oczywiście niedopuszczalne. 

( 1 ) Dz.U. C 233 z 26.9.2009. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Sofijski gradski sad (Bułgaria) w dniu 
18 listopada 2009 r. — Canon Kabushiki Kaisha 

przeciwko IPN Bulgaria OOD 

(Sprawa C-449/09) 

(2010/C 100/21) 

Język postępowania: bułgarski 

Sąd krajowy 

Sofijski gradski sad 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Canon Kabushiki Kaisha 

Strona pozwana: IPN Bulgaria OOD 

Pytanie prejudycjalne 

Czy w zakresie, w którym art. 5 pierwszej dyrektywy Rady 
89/104/EWG ( 1 ) przyznaje właścicielowi znaku towarowego 
wyłączne prawo do zakazania osobom trzecim używania w 
obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze znakiem towa
rowym bez jego zgody, np. przywozu lub wywozu towarów 
pod tym oznaczeniem, przepis ten należy interpretować w ten 
sposób, że prawa właściciela znaku towarowego obejmują 
prawo do zakazania używania znaku towarowego poprzez 
przywóz produktów oryginalnych bez jego zgody, jeśli prawa 
właściciela znaku towarowego nie zostały wyczerpane w rozu
mieniu art. 7 dyrektywy? 

( 1 ) Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu 
zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
znaków towarowych (Dz.U. 1989 L 40, s.1)
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