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akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles
aan de gemeenschappelijke grenzen (PB 2000, L 239, blz. 19)
— Uitlegging van het beginsel „ne bis in idem” — Werkingssfeer
— Beslissing waarbij politieautoriteit strafvervolging definitief
beëindigt
Dictum
Het beginsel „ne bis in idem” dat is verankerd in artikel 54 van de
Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten
van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de
Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord
betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen (Luxemburg) op 19 juni
1990, vindt geen toepassing op een beslissing waarbij een autoriteit
van een overeenkomstsluitende staat na een inhoudelijk onderzoek van
de aan haar voorgelegde zaak, in een stadium waarin een verdachte
van een strafbaar feit nog niet in staat van beschuldiging is gesteld, de
schorsing van de strafprocedure gelast, wanneer die schorsingsbeslissing
volgens het nationale recht van deze staat de strafvervolging niet definitief beëindigt en dus niet tot gevolg heeft dat voor dezelfde feiten geen
nieuwe strafprocedure kan worden ingeleid in deze staat.

(1) PB C 22 van 26.1.2008.

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 18 december 2008
— [verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door
de High Court of Justice (Chancery Division) — Verenigd
Koninkrijk] — Afton Chemical Ltd/The Commissioners for
Her Majesty's Revenue and Customs

21.2.2009

8, lid 1, van richtlijn 92/81/EEG van de Raad van 19 oktober
1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de
accijns op minerale oliën (PB L 316, blz. 12), van de artikelen 2,
lid 3, en 4, sub b, van richtlijn 2003/96/EG van de Raad van
27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire
regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit
(PB L 283, blz. 51) en van artikel 3 van richtlijn 92/12/EEG van
de Raad van 25 februari 1992 betreffende de algemene regeling
voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer
daarvan en de controles daarop (PB L 76, blz. 1) — Minerale
oliën die aan brandstoffen worden toegevoegd voor andere doeleinden dan ter aandrijving van het voertuig, maar die niet zijn
bestemd voor verkoop of gebruik als brandstof — Belastbaar als
brandstof?

Dictum
De artikelen 2, lid 3, en 8, lid 1, van richtlijn 92/81/EEG van de
Raad van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op minerale oliën, zoals gewijzigd bij richtlijn
94/74/EG van de Raad van 22 december 1994, wat de periode tot
en met 31 december 2003 betreft, en artikel 2, leden 3 en 4, van
richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot
herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van
energieproducten en elektriciteit, wat de periode van 1 januari tot en
met 31 oktober 2004 betreft, moeten aldus worden uitgelegd dat additieven voor motorbrandstof zoals die aan de orde in het hoofdgeding,
die „minerale oliën” in de zin van artikel 2, lid 1, van eerstgenoemde
richtlijn dan wel „energieproducten” in de zin van artikel 2, lid 1, van
de tweede richtlijn zijn, maar die niet bestemd zijn voor gebruik,
worden aangeboden voor verkoop of worden gebruikt als motorbrandstof, aan de door deze richtlijnen voorziene belastingheffing moeten
worden onderworpen.

(1) PB C 22 van 26.1.2008.

(Zaak C-517/07) (1)
(Richtlijn 92/81/EEG — Accijns op minerale oliën — Artikelen 2, leden 2 en 3, en 8, lid 1, sub a — Richtlijn
2003/96/EG — Belasting van energieproducten en elektriciteit
— Artikel 2, leden 2 tot en met 4, sub b — Werkingssfeer —
Motorbrandstofadditieven die minerale oliën of energieproducten zijn, maar niet als motorbrandstof worden gebruikt —
Nationale belastingregeling)
(2009/C 44/33)

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 december 2008
(verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door
het Handelsgericht Wien — Oostenrijk) — Friederike
Wallentin-Hermann/Alitalia — Linee Aeree Italiane SpA

Procestaal: Engels

(Zaak C-549/07) (1)

Verwijzende rechter
High Court of Justice (Chancery Division)
Partijen in het hoofdgeding

(Luchtvervoer — Verordening (EG) nr. 261/2004 — Artikel 5
— Compensatie en bijstand van passagiers bij vluchtannulering — Vrijstelling van verplichting om compensatie te
betalen — Annulering als gevolg van buitengewone omstandigheden die ondanks treffen van alle redelijke maatregelen
niet voorkomen hadden kunnen worden)

Verzoekende partij: Afton Chemical Limited

(2009/C 44/34)

Verwerende partij: The Commissioners for Her Majesty's Revenue
and Customs

Procestaal: Duits

Voorwerp
Verzoek om een prejudiciële beslissing — High Court of Justice
(Chancery Division) — Uitlegging van de artikelen 2, lid 3, en

Verwijzende rechter
Handelsgericht Wien

