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2. Член 27, параграф 2, б. „г“ от Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за хармонизиране на
структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки разрешава ли при нормативно установено от държавите
членки освобождаване на алкохол от облагане с хармонизиран акциз, когато е използван в производствен процес, при
условие че завършеният продукт не съдържа алкохол, въвеждането на правило, според което за целите на прилагането на
това освобождаване не се смята за използван в производствения процес алкохол, използван като средство за почистване?
3. Допустимо ли е от гледна точка на принципите за правна сигурност и защита на оправданите правни очаквания
въвеждането с незабавно действие (т.е. без предоставяне на разумен срок за съобразяване на поведението на
икономическите оператори) на фикция като тази, установена в чл. 22, ал. 7 от ЗАДС, ограничаваща въведено от
държавата членка по нейна преценка освобождаване от акциз чрез възстановяването му за алкохол, използван като
средство за почистване?

(1)

OB L 316, стр. 21

Преюдициално запитване от Ráckevei Járásbíróság (Унгария), постъпило на 1 юли 2014 г. — Banif
Plus Bank Zrt./Márton Lantos y Mártonné Lantos
(Дело C-312/14)
(2014/C 303/34)
Език на производството: унгарски
Запитваща юрисдикция
Ráckevei Járásbíróság

Страни в главното производство
Ищец/Жалбоподател: Banif Plus Bank Zrt.
Ответник: Márton Lantos, Mártonné Lantos

Преюдициални въпроси
1) Трябва ли да се приеме, че съгласно разпоредбата на член 4, параграф 1, точка 2 (инвестиционни услуги и дейности) и
точка 17 (финансов инструмент), както и приложение I, раздел В, точка 4 (фючърси, договори за деривати) от Директива
[2004/39/CE], предлагането на клиента на (валутна) операция в правната фигура на договор за заем във валута, която се
изразява в спот покупко-продажба в момента на предоставянето и фючърсна покупко-продажба в момента на
погасяването, осъществена чрез конвертиране във форинти на сума, записана във валута, като по този начин заемът на
клиента е изложен на въздействието и рисковете (валутен риск) на капиталовите пазари, представлява финансов
инструмент?
2) Трябва ли да се приеме, че съгласно разпоредбата на член 4, параграф 1, точка 6 (търгуване за собствена сметка) и
приложение I, раздел A, точка 3 (търгуване за собствена сметка) от Директива 2004/39/CE осъществяването на дейност
по търгуване за собствена сметка по отношение на финансовия инструмент, описан в първия въпрос, представлява
инвестиционна услуга или дейност?
3) Финансовата институция трябва ли да извърши проверка за адекватност съгласно член 19, параграфи 4 и 5 от
Директивата, като се има предвид, че фючърсната валутна операция, която представлява инвестиционна услуга, свързана с
деривати, е предложена като част от друг финансов продукт (а именно договор за заем) и че дериватът сам по себе си
представлява комплексен финансов инструмент? Следва ли да се приеме, че не е приложим член 19, параграф 9 от
Директивата, поради факта че, тъй като рисковете, които поема клиентът по отношение на заема и на финансовия
инструмент по същество са различни, е необходима оценка на адекватността, доколкото операцията включва дериват?
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4) Неприлагането на член 19, параграфи 4 и 5 от Директивата основание ли е за обявяването на договора за заем, сключен
между банката и клиента, за нищожен?

Преюдициално запитване от Amtsgericht Rüsselsheim (Германия), постъпило на 2 юли 2014 г. —
Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock/Condor Flugdienst GmbH
(Дело C-316/14)
(2014/C 303/35)
Език на производството: немски
Запитваща юрисдикция
Amtsgericht Rüsselsheim

Страни в главното производство
Ищци: Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock
Ответник: Condor Flugdienst GmbH

Преюдициални въпроси
1) Следва ли увреждащите действия на работещи на своя отговорност трети лица, на които са възложени задачи, част от
дейността на въздушния оператор, да се разглеждат като извънредни обстоятелства по смисъла на член 5, параграф 3 от
Регламента (1)?
2) При утвърдителен отговор на първия въпрос: когато се преценява това, има ли значение кой е възложил съответните
задачи на третото лице (авиокомпанията, летищният оператор и т.н.)?

(1)

Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила
за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на
Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).

Иск, предявен на 2 юли 2014 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия
(Дело C-317/14)
(2014/C 303/36)
Език на производството: френски
Страни
Ищец: Европейска комисия (представители: J. Enegren, D. Martin)
Ответник: Кралство Белгия

