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2) O artigo 27.o, n.o 2, alínea d), da Diretiva 92/83 permite que, após os Estados-Membros terem regulado por lei a isenção
do álcool do imposto especial de consumo harmonizado na condição de que o álcool seja utilizado num processo de
fabrico e que o produto final não contenha álcool, seja introduzida uma norma, nos termos da qual se entende, para
efeitos de aplicação desta isenção, que o álcool utilizado para limpeza não é incluído no processo de fabrico?
3) Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima permitem que seja introduzida com efeito
imediato (isto é, sem um período de tempo razoável para que os operadores económicos possam adaptar o seu
comportamento), uma ficção como a constante do artigo 22.o, n.o 7, ZADS, que limita o reembolso do imposto especial
sobre o consumo relativo ao álcool utilizado como meio de limpeza, quando a isenção foi introduzida
discricionariamente pelo Estado Membro?

(1)

JO L 316, p. 21.

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Ráckevei Járásbíróság (Hungria) em 1 de julho
de 2014 — Banif Plus Bank Zrt./Márton Lantos e Mártonné Lantos
(Processo C-312/14)
(2014/C 303/34)
Língua do processo: húngaro
Órgão jurisdicional de reenvio
Ráckevei Járásbíróság

Partes no processo principal
Recorrente: Banif Plus Bank Zrt.
Recorridos: Márton Lantos e Mártonné Lantos

Questões prejudiciais
1) Pode considerar-se que por força do disposto no artigo 4.o, n.o 1, alíneas 2) (Serviços e atividades de investimento) e 17)
(Instrumento financeiro), e no Anexo I, Secção C, alínea 4) (contratos de futuros relativos a divisas, instrumentos
derivados), da Diretiva [2004/39/CE] (1), constitui um instrumento financeiro a proposta ao cliente uma operação (de
taxa de câmbio) que, sob a forma jurídica de um contrato de empréstimo em divisas, consiste numa compra e venda à
vista no momento da tradição e em futuros, no momento do reembolso, o qual é executado através da conversão para
florins húngaros de um montante registado, expresso em divisas, e que expõe o crédito do cliente aos efeitos e riscos
(risco cambial) do mercado de capitais?
2) Pode considerar-se que, por força do artigo 4.o, n.o 1, alínea 6) (Negociação por conta própria), e do Anexo I, Secção A,
alínea 3) (Negociação por conta própria), da Diretiva 2004/39/CE, constitui um serviço ou atividade de investimento a
realização de uma atividade de negociação por conta própria a respeito do instrumento financeiro descrito na primeira
questão?
3) Deve a entidade financeira proceder à verificação de adequação imposta pelo artigo 19.o, n.os 4 e 5, da diretiva, tendo
em conta que a operação de futuros relativa a divisas — que constitui um serviço de investimento relativo a
instrumentos financeiros derivados — foi proposta como parte de outro produto financeiro (ou seja, um contrato de
mútuo) e que o instrumento derivado constitui por si só um instrumento financeiro complexo? Pode considerar-se que
não é aplicável o artigo 19.o, n.o 9, da diretiva pelo facto de os riscos assumidos pelo cliente a respeito do crédito e do
instrumento financeiro serem fundamentalmente diferentes, uma vez que é indispensável a avaliação da adequação, na
medida em que a operação envolve um instrumento derivado?
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4) A inobservância do artigo 19.o, n.os 4 e 5, da diretiva implica a declaração de nulidade do contrato de mútuo celebrado
entre o banco e o cliente?

(1)

Diretiva 2004/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 2004, relativa aos mercados de instrumentos
financeiros, que altera as Diretivas 85/611/CEE e 93/6/CEE do Conselho e a Diretiva 2000/12/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho e que revoga a Diretiva 93/22/CEE do Conselho (JO L 145, p. 1)

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Amtsgerichts Rüsselsheim (Alemanha) em 2 de julho
de 2014 — Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock/Condor Flugdienst GmbH
(Processo C-316/14)
(2014/C 303/35)
Língua do processo: alemão
Órgão jurisdicional de reenvio
Amtsgerichts Rüsselsheim

Partes no processo principal
Recorrentes: Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock
Recorrida: Condor Flugdienst GmbH

Questões prejudiciais
1) Devem as ações de terceiros que atuem sob a sua própria responsabilidade e a quem foram delegadas as tarefas de uma
transportadora aérea operadora ser consideradas como uma circunstância extraordinária, na aceção do artigo 5.o, n.o 3,
do Regulamento (CE) n.o 261/2004 (1)?
2) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, é determinante para a apreciação quem (companhia aérea, operador
aeroportuário, etc.) delegou as tarefas ao terceiro?

(1)

Regulamento (CE) n.o 261/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de fevereiro de 2004, que estabelece regras comuns
para a indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de embarque e de cancelamento ou
atraso considerável dos voos e que revoga o Regulamento (CEE) n.o 295/91 (JO L 46, p. 1).

Ação intentada em 2 de julho de 2014 — Comissão Europeia/Reino da Bélgica
(Processo C-317/14)
(2014/C 303/36)
Língua do processo: francês
Partes
Demandante: Comissão Europeia (representantes: J. Enegren, D. Martin, agentes)
Demandado: Reino da Bélgica

