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2) Is het volgens artikel 27, lid 2, sub d, van richtlijn 92/83 toegestaan dat een lidstaat, nadat hij alcohol wettelijk heeft
vrijgesteld van de geharmoniseerde accijns op voorwaarde dat hij wordt gebruikt in een productieproces en het
eindproduct geen alcohol bevat, een wettelijke bepaling invoert volgens welke voor de toepassing van deze vrijstelling
de tot reiniging gebruikte alcohol niet als in het productieproces toegepast geldt?
3) Mag gelet op het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel met onmiddellijke ingang (namelijk zonder passende
termijn voor de aanpassing van het gedrag van de marktdeelnemers) een fictie als de in artikel 22, lid 7, ZADS
vastgestelde worden ingevoerd, die in geval van een door de lidstaat discretionair ingevoerde accijnsvrijstelling de
teruggaaf van accijns op als reinigingsmiddel gebruikte alcohol beperkt?

(1)

PB L 316, blz. 21.

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Ráckevei Járásbíróság (Hongarije) op 1 juli
2014 — Banif Plus Bank Zrt./Márton Lantos en Mártonné Lantos
(Zaak C-312/14)
(2014/C 303/34)
Procestaal: Hongaars
Verwijzende rechter
Ráckevei Járásbíróság

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Banif Plus Bank Zrt.
Verwerende partijen: Márton Lantos, Mártonné Lantos

Prejudiciële vragen
1) Moeten artikel 4, lid 1, punten 2 (beleggingsdiensten en -activiteiten) en 17 (financieel instrument), van en bijlage I,
deel C, punt 4 (valutatermijntransactie, afgeleide instrumenten), bij [richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de richtlijnen 85/
611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende
intrekking van richtlijn 93/22/EEG van de Raad (1)], aldus worden uitgelegd dat het aanbod aan de cliënt van een
(wisselkoers)transactie die, in de juridische vorm van een lening in vreemde valuta, bestaat in een contante koop/
verkoop op het tijdstip van de betaling en een koop/verkoop op termijn op het tijdstip van de terugbetaling door middel
van de omzetting in forint van een geregistreerd bedrag in vreemde valuta, waardoor de lening van de cliënt wordt
blootgesteld aan de gevolgen en de risico’s (wisselkoersrisico) van de kapitaalmarkt, een financieel instrument in de zin
van die bepalingen vormt?
2) Moeten artikel 4, lid 1, punt 6 (handelen voor eigen rekening), van en bijlage I, deel A, punt 3 (handelen voor eigen
rekening), bij richtlijn 2004/39 aldus worden uitgelegd dat een tradingactiviteit voor eigen rekening met betrekking tot
het in de eerste vraag beschreven financieel instrument een beleggingsdienst- of activiteit vormt?
3) Moet de financiële instelling de geschiktheid nagaan zoals opgelegd in artikel 19, leden 4 en 5, van de richtlijn, rekening
houdend met het feit dat de valutatermijntransactie — die een beleggingsdienst in verband met afgeleide financiële
instrumenten vormt — is aangeboden als onderdeel van een ander financieel product (te weten een lening) en dat het
afgeleide instrument op zich een complex financieel instrument vormt? Moet artikel 19, lid 9, van de richtlijn buiten
toepassing worden gelaten op grond dat, aangezien de door de cliënt aangegane risico’s in verband met de lening en het
financieel instrument wezenlijk verschillen, het onontbeerlijk is de geschiktheid te beoordelen voor zover de transactie
een afgeleid instrument bevat?
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4) Leidt de omzeiling van artikel 19, leden 4 en 5, van de richtlijn tot de nietigverklaring van de tussen de bank en de cliënt
gesloten lening?

(1)

PB L 145, blz. 1

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Rüsselsheim (Duitsland) op
2 juli 2014 — Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock/Condor Flugdienst
GmbH
(Zaak C-316/14)
(2014/C 303/35)
Procestaal: Duits
Verwijzende rechter
Amtsgericht Rüsselsheim

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partijen: Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock
Verwerende partij: Condor Flugdienst GmbH

Prejudiciële vragen
1) Moeten schadelijke handelingen van op eigen verantwoordelijkheid handelende derden die opdrachten hebben gekregen
die deel uitmaken van de exploitatie van een luchtvaartonderneming, worden beschouwd als buitengewone
omstandigheden in de zin van artikel 5, lid 3, van de verordening? (1)
2) Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, is het voor de beoordeling van belang van wie (luchtvaartonderneming, luchthavenexploitant, enz.) de derde de opdracht heeft gekregen?

(1)

Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van
gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige
vertraging van vluchten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 295/91 (PB L 46, blz. 1).

Beroep ingesteld op 2 juli 2014 — Europese Commissie/Koninkrijk België
(Zaak C-317/14)
(2014/C 303/36)
Procestaal: Frans
Partijen
Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Enegren, D. Martin, gemachtigden)
Verwerende partij: Koninkrijk België

