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-periaatetta ei sovelleta ratkaisuun, jolla sopimusvaltion viranomainen
on käsiteltäväkseen saamansa asian aineellisesti tutkittuaan määrännyt
syytemenettelyn keskeytyneeksi vaiheessa, jossa rikoksesta epäiltyä
henkilöä ei vielä ole asetettu syytteeseen, kun tällainen keskeyttämisestä
annettu ratkaisu ei kyseisen valtion kansallisen oikeuden mukaan johda
syyteoikeuden lainvoimaiseen raukeamiseen ja kun se ei siten ole
esteenä samaa tekoa koskevalle uudelle syytemenettelylle kyseisessä
valtiossa.

21.2.2009

3 kohdan ja 2 artiklan 4 kohdan b alakohdan ja valmisteveron
alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden
tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta
25.2.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/12/ETY (EYVL L 76,
s. 1) 3 artiklan tulkinta — Kivennäisöljyt, joita lisätään
moottoripolttoaineisiin ja käytetään muutoin kuin kulkuneuvon
voimanlähteenä mutta joita ei ole tarkoitettu myytäviksi tai
käytettäviksi moottoripolttoaineina — Kysymys siitä, verotetaanko moottoripolttoaineiden tavoin

(1) EUVL C 22, 26.1.2008.

Tuomiolauselma

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto)
18.12.2008 (High Court of Justicen (Chancery Division)
(Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Afton Chemical Limited v. The Commissioners
of Her Majesty's Revenue & Customs
(Asia C-517/07) (1)
(Direktiivi 92/81/ETY — Kivennäisöljyjen valmisteverot —
Direktiivin 2 artiklan 2 ja 3 kohta sekä 8 artiklan 1 kohdan
a alakohta — Direktiivi 2003/96/EY — Energiatuotteiden ja
sähkön verotus — Direktiivin 2 artiklan 2 ja 3 kohta sekä
4 kohdan b alakohta — Soveltamisala — Moottoripolttoaineen lisäaineet, jotka ovat kivennäisöljyjä tai energiatuotteita mutta joita ei käytetä moottoripolttoaineina — Kansallinen verotusjärjestelmä)

Kivennäisöljyjen valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta
19.10.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/81/ETY, sellaisena
kuin se muutettuna 22.12.1994 annetulla neuvoston direktiivillä
94/74/EY, 2 artiklan 3 kohtaa ja 8 artiklan 1 kohtaa on
31.12.2003 päättyvän ajanjakson osalta ja energiatuotteiden ja
sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta
27.10.2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY 2 artiklan
3 ja 4 kohtaa on ajanjakson 1.1.–31.10.2004 osalta tulkittava siten,
että pääasiassa kyseessä olevan kaltaiset moottoripolttoaineen lisäaineet, jotka ovat ensiksi mainitun direktiivin 2 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettuja ’kivennäisöljyjä’ tai jälkimmäisen direktiivin 2 artiklan
1 kohdassa tarkoitettuja ’energiatuotteita’ mutta joita ei ole tarkoitettu
käytettäviksi tai joita ei myydä tai käytetä moottoripolttoaineina,
kuuluvat mainituissa direktiiveissä säädettyyn verotusjärjestelmään.

(1) EUVL C 22, 26.1.2008.

(2009/C 44/33)
Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto)
22.12.2008 (Handelsgericht Wienin (Itävalta) esittämä
ennakkoratkaisupyyntö) — Friederike Wallentin-Hermann
v. Alitalia — Linee Aeree Italiane SpA
(Asia C-549/07) (1)

High Court of Justice (Chancery Division)

Pääasian asianosaiset
Valittaja: Afton Chemical Limited
Valittajan vastapuoli: The Commissioners of Her Majesty's
Revenue & Customs

(Lentoliikenne — Asetus (EY) N:o 261/2004 — 5 artikla —
Matkustajille lentojen peruuttamisen johdosta annettava
korvaus ja apu — Vapautus korvausvelvollisuudesta —
Peruuttaminen johtuu poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei
olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät
toimenpiteet olisi toteutettu)
(2009/C 44/34)

Oikeudenkäynnin kohde
Ennakkoratkaisupyyntö — High Court of Justice (Chancery Division) — Kivennäisöljyjen valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta 19.10.1992 annetun neuvoston direktiivin
92/81/ETY (EYVL L 316, s. 12) 2 artiklan 3 kohdan ja 8 artiklan
1 kohdan, energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan
yhteisön kehyksen uudistamisesta 27.10.2003 annetun
neuvoston direktiivin 2003/96/EY (EUVL L 283, s. 51) 2 artiklan

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin
Handelsgericht Wien

