
A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2010. 
március 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti 
kérelem — Prism Investments B.V. kontra az Arilco 
Holland B.V. felszámolóbiztosaként eljáró Jaap Anne Van 

der Meer 

(C-139/10. sz. ügy) 

(2010/C 134/43) 

Az eljárás nyelve: holland 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Prism Investments B.V. 

Alperes: Jaap Anne Van der Meer 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

Ellentétes-e a 44/2001 rendelet ( 1 ) 45. cikkével, ha az e rendelet 
43. vagy 44. cikke alapján benyújtott jogorvoslat tárgyában 
dönteni hivatott bíróság a végrehajthatóságot megállapító hatá
rozatot olyan, az e rendelet 34. és 35. cikkében említettektől 
eltérő ok alapján utasítja el vagy vonja vissza, amelyre a végre
hajthatóvá nyilvánított határozat végrehajtásával szemben hivat
koznak, és amely e határozat meghozatalát követően merült fel, 
mint például az az ok, miszerint a határozatnak eleget tettek? 

( 1 ) A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a 
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 
22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 12., 1. o.; magyar nyelvű 
különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.) 

A Bíróság első tanácsa elnökének 2010. február 23-i 
végzése (a Corte suprema di cassazione (Olaszország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Latex srl kontra 
Agenzia delle Entrate, Amministrazione dell'economia e 

delle Finanze 

(C-316/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(2010/C 134/44) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

( 1 ) HL C 260., 2008.10.11. 

A Bíróság elnökének 2010. február 23-i végzése (a 
Tribunale Amministrativo per la Sardegna (Olaszország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Telecom Italia 
SpA kontra Regione autonoma della Sardegna, a Space 

SpA és Passamonti Srl és társai részvételével 

(C-290/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(2010/C 134/45) 

Az eljárás nyelve: olasz 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

( 1 ) HL C 233., 2009.9.26. 

A Bíróság elnökének 2010. február 10-i végzése — 
Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH 
kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és 

formatervezési minták), Schwarzbräu GmbH 

(C-364/09. P. és C-365/09. P. sz. egyesített ügyek) ( 1 ) 

(2010/C 134/46) 

Az eljárás nyelve: német 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügyek törlését. 

( 1 ) HL C 267., 2009.11.7.

HU C 134/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.22.


