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Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Προσφεύγουσα: easyJet Airline Co. Ltd
Καθής: Regione Campania
Διατακτικό
Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως που υπέβαλε η Commissione tributaria provinciale di Napoli (επιτροπή φορολογικών
υποθέσεων επαρχίας Νάπολης, Ιταλία), με απόφαση της 5ης Μαρτίου 2018, είναι προδήλως απαράδεκτη.
(1)

ΕΕ C 240 της 9.7.2018.

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Spetsializiran nakazatelen sad (Βουλγαρία) στις
24 Μαΐου 2018 — Ποινική διαδικασία κατά EK, AH, CX
(Υπόθεση C-340/18)
(2018/C 328/32)
Γλώσσα διαδικασίας: η βουλγαρική
Αιτούν δικαστήριο
Spetsializiran nakazatelen sad
Ποινική διαδικασία ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου κατά
EK, AH, CX
Με διάταξη του Δικαστηρίου της 3ης Ιουλίου 2018, η υπόθεση διαγράφηκε από το πρωτόκολλο του Δικαστηρίου.

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Finanzgericht Düsseldorf (Γερμανία) στις
4 Ιουνίου 2018 — Cargill Deutschland GmbH κατά Hauptzollamt Krefeld
(Υπόθεση C-360/18)
(2018/C 328/33)
Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική
Αιτούν δικαστήριο
Finanzgericht Düsseldorf
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Προσφεύγουσα: Cargill Deutschland GmbH
Καθού: Hauptzollamt Krefeld
Προδικαστικό ερώτημα
Πρέπει η επιστροφή εισφορών στην παραγωγή στον τομέα της ζάχαρης, οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ)
1360/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τον καθορισμό των εισφορών στην παραγωγή στον τομέα της
ζάχαρης για τις περιόδους εμπορίας 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 και 2005/2006, του συντελεστή που
απαιτείται για τον υπολογισμό της συμπληρωματικής εισφοράς για τις περιόδους εμπορίας 2001/2002 και 2004/2005 και των
ποσών που πρέπει να καταβληθούν από τις βιομηχανίες ζάχαρης στους πωλητές ζαχαροτεύτλων λόγω της διαφοράς μεταξύ του
ανώτατου ποσού των εισφορών και του ποσού αυτών για τα έτη εμπορίας 2002/2003, 2003/2004 και 2005/2006 (1), χρήζουν
διαφορετικών υπολογισμών από ό,τι στο παρελθόν, να πραγματοποιείται, λαμβανομένων υπόψη των αρχών της ισοδυναμίας και της
αποτελεσματικότητας, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και, ιδίως, κατ’ εφαρμογήν της προθεσμίας παραγραφής που αυτό προβλέπει;
(1)

ΕΕ 2013, L 343, σ. 2.

