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Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih
mejah (UL 2000, L 239, str. 19) – Razlaga načela „ne bis in idem“
– Področje uporabe – Odločba, s katero policijski organ
dokončno ustavi kazenski pregon

Izrek
Načelo ne bis in idem, določeno v členu 54 Konvencije o izvajanju
Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav
Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske
republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, podpisane
19. junija 1990 v Schengnu (Luksemburg), ne velja za odločbo, s
katero je organ države pogodbenice po vsebinski presoji zadeve, ki mu
je bila predložena, odredil, pred ovadbo osebe, osumljene storitve kaznivega dejanja, ustavitev kazenskega pregona, če s to odločbo o ustavitvi
v skladu z nacionalnim pravom te države ni pravnomočno ustavljen
kazenski postopek in tako ta odločba ne pomeni ovire za to, da bi se v
tej državi članici za ista dejanja začel nov kazenski pregon.

(1) UL C 22, 26.1.2008.

Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 18. decembra 2008
(predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of
Justice (Chancery Division) – Združeno kraljestvo) – Afton
Chemical Limited proti The Commissioners of Her
Majesty's Revenue & Customs

21.2.2009

Predmet
Predlog za sprejetje predhodne odločbe – High Court of Justice
(Chancery Division) – Razlaga členov 2(3) in 8(1) Direktive
Sveta 92/81/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uskladitvi trošarinskih struktur za mineralna olja (UL L 316, str. 12), členov 2(3)
in 4(b) Direktive Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o
prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in
električne energije (UL L 283, str. 51) in člena 3 Direktive
Sveta 92/12/EGS z dne 25. februarja 1992 o splošnem režimu
za trošarinske proizvode in o skladiščenju, gibanju in nadzoru
takih proizvodov (UL L 76, str. 1) – Mineralna olja, ki se
gorivom dodajajo za druge namene kot za pogon vozila, ampak
niso kot gorivo namenjena prodaji ali uporabi – Obdavčitev kot
gorivo?

Izrek
Člena 2(3) in 8(1) Direktive Sveta 92/81/EGS z dne 19. oktobra
1992 o uskladitvi trošarinskih struktur za mineralna olja, kot je bila
spremenjena z Direktivo Sveta 94/74/ES z dne 22. decembra 1994,
glede obdobja do 31. decembra 2003 ter člen 2(3) in (4) Direktive
Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira
Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije glede obdobja
od 1. januarja do 31. oktobra 2004 je treba razlagati tako, da mora
za dodatke za pogonsko gorivo, kot so ti v postopku v glavni stvari, ki
imajo lastnost „mineralnih olj“ v smislu člena 2(1) prve od teh direktiv
ali „energentov“ v smislu člena 2(1) druge od njiju, ki pa niso namenjeni za uporabo, ponujeni naprodaj ali uporabljeni kot pogonsko
gorivo, veljati režim obdavčitve, ki ga določata navedeni direktivi.

(1) UL C 22, 26.1.2008.

(Zadeva C-517/07) (1)
(Direktiva 92/81/EGS — Trošarine za mineralna olja —
Člena 2(2) in (3) ter 8(1)(a) — Direktiva 2003/96/ES —
Obdavčitev energentov in električne energije — Člen 2 od (2)
do (4)(b) — Področje uporabe — Dodatki za pogonsko gorivo,
ki imajo lastnosti mineralnih olj ali energentov, ampak se ne
uporabljajo kot pogonsko gorivo — Nacionalni režim
obdavčitve)

Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 22. decembra 2008
(predlog za sprejetje predhodne odločbe Handelsgericht
Wien – Avstrija) – Friederike Wallentin-Hermann proti
Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA

(2009/C 44/33)
Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

(Zadeva C-549/07) (1)
(Zračni prevoz — Uredba (ES) št. 261/2004 — Člen 5 —
Odškodnina in pomoč potnikom v primeru odpovedi leta —
Izjema od obveznosti plačila odškodnine — Odpoved zaradi
izrednih razmer, ki se jim ne bi bilo mogoče izogniti, tudi če bi
bili sprejeti vsi ustrezni ukrepi)
(2009/C 44/34)

High Court of Justice (Chancery Division)

Jezik postopka: nemščina
Stranki v postopku v glavni stvari
Tožeča stranka: Afton Chemical Limited
Predložitveno sodišče
Tožena stranka: The Commissioners of Her Majesty's Revenue &
Customs

Handelsgericht Wien

