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hasonló — jogszabályi rendelkezések hatálya alá tartozzon
az a pénzügyi termék, amelyhez a felkínált pénzügyi
eszközök kapcsolódnak?

sági befektető esetében a hitelintézet által elvégzendő alkal
massági és megfelelőségi teszt lefolytatására vonatkozó köte
lezettség alkalmazásának kizárására?

(1) A pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi
irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű
különkiadás 6. fejezet, 7. kötet, 263. o.).

5. A MiFID-irányelv 19. cikkében meghatározott kötelezett
ségek kizárása érdekében szükséges-e, hogy a befektetők
védelmét biztosító — a hivatkozott irányelvben foglaltakhoz
hasonló — jogszabályi rendelkezések hatálya alá tartozzon
az a pénzügyi termék, amelyhez a felkínált pénzügyi
eszközök kapcsolódnak?

A Juzgado Mercantil de Barcelona (Spanyolország) által
2011. december 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal
iránti kérelem — Alfonso Carlos Amselem Almor kontra
NCG Banco, S.A.

(1) A pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi
irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű
különkiadás 6. fejezet, 7. kötet, 263. o.).

(C-665/11. sz. ügy)
(2012/C 80/16)
Az eljárás nyelve: spanyol

Tribunale Amministrativo per la Sardegna (Olaszország)
által 2012. január 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal
iránti kérelem — Danilo Tola kontra Ministero della Difesa

A kérdést előterjesztő bíróság

(C-4/12. sz. ügy)

Juzgado Mercantil de Barcelona

(2012/C 80/17)
Az eljárás nyelve: olasz

Az alapeljárás felei
Felperes: Alfonso Carlos Amselem Almor

A kérdést előterjesztő bíróság

Alperes: NCG Banco S.A.

Tribunale Amministrativo per la Sardegna

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az alapeljárás felei

1. Befektetési tanácsadási szolgáltatásnak kell-e tekinteni a
MiFID-irányelv (1) 4. cikke (1) bekezdésének 4. pontjában
foglalt meghatározás alapján, ha a hitelintézet a vele előze
tesen jelzáloghitel-szerződést kötő ügyfelének kamatswapügyletet kínál fel az eredeti ügylet kamatváltozásaiból
eredő kockázat fedezésére?

Felperes: Danilo Tola

2. Meg kell-e állapítani a befektető és a tanácsadó hitelintézet
által megkötött kamatswap-ügylet semmisségét a hivatko
zott irányelv 19. cikkének (4) bekezdésében foglalt, lakos
sági befektetőre vonatkozó alkalmassági teszt elmulasztása
esetén?
3. Amennyiben a nyújtott szolgáltatás a fentiek értelmében
nem minősül befektetési tanácsadásnak, a magával a hitel
intézettel kötött szerződés semmisségének megállapításával
jár-e önmagában az a körülmény, hogy egy olyan összetett
pénzügyi eszközt, mint a kamatswap-ügylet, a hitelinté
zetnek felróható okból a MiFID-irányelv 19. cikkének (5)
bekezdésében foglalt megfelelőségi teszt elvégzése nélkül
szereznek meg?
4. Önmagában az a körülmény, hogy a hitelintézet jelzálog
hitelhez kapcsolódó összetett pénzügyi eszközt kínál, a
MiFID-irányelv 19. cikkének (9) bekezdése alapján elegendő
oknak bizonyul-e a hivatkozott 19. cikkben foglalt, a lakos

Alperes: Ministero della Difesa
Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem 2012. január 5-én
történt visszavonása következtében a Bíróság 2012. január
18-i végzésével elrendelte az ügy törlését.

Az Augstākās tiesas Senāts (Lett Köztársaság) által 2012.
január 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti
kérelem — Mohamad Zakaria
(C-23/12. sz. ügy)
(2012/C 80/18)
Az eljárás nyelve: lett
A kérdést előterjesztő bíróság
Augstākās tiesas Senāts

