
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w 
dniu 17 marca 2010 r. — Prism Investments B.V. 
przeciwko Jaap Anne Van der Meer jako syndykowi 

masy upadłościowej Arilco Holland B.V. 

(Sprawa C-139/10) 

(2010/C 134/43) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

Hoge Raad der Nederlanden 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Prism Investments B.V. 

Strona pozwana: Jaap Anne Van der Meer jako syndyk masy 
upadłościowej Arilco Holland B.V. 

Pytanie prejudycjalne 

Czy art. 45 rozporządzenia nr 44/2001 ( 1 ) sprzeciwia się 
odmowie lub uchyleniu stwierdzenia wykonalności orzeczenia 
przez sąd orzekający w przedmiocie środka zaskarżenia na 
podstawie art. 43 lub 44 tego rozporządzenia, z innej przy
czyny niż wymieniona w art. 34 i 35 tego rozporządzenia, 
która została powołana przeciwko wykonaniu orzeczenia uzna
nego za wykonalne i która powstała po wydaniu tego orze
czenia, jak przyczyna, że orzeczenie zostało już wykonane? 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. 
w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich 
wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 12, 
s. 1). 

Postanowienie prezesa pierwszej izby Trybunału z dnia 23 
lutego 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez la Corte suprema di 
cassazione — Włochy) — Latex srl/Agenzia delle Entrate, 

Amministrazione dell'economia e delle Finanze 

(Sprawa C-316/08) ( 1 ) 

(2010/C 134/44) 

Język postępowania: włoski 

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 260 z 11.10.2008. 

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 lutego 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunale Amministrativo per la Sardegna) 
— Telecom Italia SpA przeciwko Regione autonoma della 
Sardegna, en presence de Space SpA et Passamonti Srl. i in. 

(Sprawa C-290/09) ( 1 ) 

(2010/C 134/45) 

Język postępowania: włoski 

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy. 

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

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 10 lutego 2010 r. 
— Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH 
przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Schwarzbräu 

GmbH 

(Sprawy połączone C-364/09 P i C-365/09 P) ( 1 ) 

(2010/C 134/46) 

Język postępowania: niemiecki 

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy. 

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