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5) Independentemente das respostas às quatro questões anteriores, podem os artigos 268.o, 274.o e 340.o, segundo
parágrafo, TFUE ser interpretados, à luz dos artigos 2.o, 4.o, n.os 2 e 3, 6.o, n.o 1, 9.o, 10.o, n.o 1, e 17.o, n.o 1, do Tratado
da União, conjugados com o disposto no artigo 47.o da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, no sentido
de que a ação fundada em responsabilidade extracontratual da União não pode ser subtraída à competência dos órgãos
jurisdicionais nacionais num caso, como o em apreço, em que a não aplicação na ordem jurídica interna do direito da
União que garante o princípio da independência e da imparcialidade dos juízes resultou, em parte, da violação
qualificada, por parte da Comissão, das atribuições e obrigações decorrentes da sua função de guardiã dos Tratados e, em
parte, do poder discricionário que assiste à Comissão de decidir se, e quando, iniciar um procedimento por infração ou
recorrer ao Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência reconhece que os cidadãos não obterão nas ações intentadas contra a
Comissão nos casos em que esta recusa iniciar um procedimento por infração, tornando assim ineficaz a competência
do Tribunal de Justiça para decidir, com exclusividade, litígios sobre a responsabilidade extracontratual da União.
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Questão prejudicial
Deve o artigo 7.o, n.o 1, alínea b), em conjugação com o artigo 5.o, n.o 1, alínea c), do 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 (1), ser interpretado no sentido de que os passageiros em causa
também têm direito a indemnização pelo cancelamento de um voo quando a transportadora aérea não disponha de uma
licença de exploração válida na aceção do artigo 2.o, alínea a), do Regulamento (CE) n.o 261/2004, a falta dessa licença de
exploração válida tenha sido uma das causas do cancelamento e os passageiros não tivessem, no momento da reserva,
conhecimento da falta da licença de exploração?
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