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— vnitrostátní správní praxe a judikatura dotyčného členského státu před zveřejněním rozsudku [Soudního dvora
Evropské unie] ze dne 12. června 2014 (spojené věci C-39/13, C-40/13 a C-41/13) uznává platnost této právní
úpravy,
— několik společností podalo po zveřejnění rozsudku ze dne 12. června 2014 a ještě před koncem roku 2014 žádost
o účast ve stávající daňově integrované skupině tím způsobem, že by se připustila horizontální daňová integrace
s integrující společností stávající skupiny s odvoláním na rozsudek ze dne 12. června 2014, a
— tato žádost se týká nejen zdaňovacího období 2014, které v okamžiku podání žádosti ještě nebylo ukončeno, ale
také dřívějšího zdaňovacího období 2013, od kterého dotyčné společnosti splňovaly všechny materiální podmínky
slučitelné s unijním právem pro připuštění do režimu daňové integrace?

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Amsterdam (Nizozemsko) dne
3. prosince 2018 – A, B v. C
(Věc C-750/18)
(2019/C 93/38)
Jednací jazyk: nizozemština
Předkládající soud
Rechtbank Amsterdam

Účastníci původního řízení
Navrhovatelé: A, B
Odpůrce: C

Předběžná otázka
Jak má být vykládána směrnice 93/13/EHS (1) – a zejména zásada kumulativního účinku, která je v ní zakotvena – při
posuzování, zda je částka odškodnění uložená spotřebiteli, který nesplnil svoje povinnosti (dále jen „ujednání o smluvní
pokutě“), nepřiměřeně vysoká ve smyslu bodu 1 písm. e) přílohy této směrnice, v případě, v němž se jedná o ujednání
o smluvní pokutě, která se váží k porušením různého druhu, k nimž vzhledem k jejich povaze nemusí dojít společně
a v tomto konkrétním případě k nim společně nedošlo?
(1)

Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 95,
1993, s. 29).

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgerichts Korneuburg (Rakousko) dne
30. listopadu 2018 – Bulgarian Air Charter Limited v. NE
(Věc C-758/18)
(2019/C 93/39)
Jednací jazyk: němčina
Předkládající soud
Landesgerichts Korneuburg

Účastnice původního řízení
Navrhovatelka: Bulgarian Air Charter Limited

