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Den Europæiske Unions Tidende

C 93/29

— lovgivningen ifølge administrativ praksis eller national retspraksis i den pågældende medlemsstat indtil
offentliggørelsen af [Den Europæiske Unions Domstols] dom af 12. juni 2014 (forenede sager C-39/13, C-40/13
og C-41/13), blev anset for at være gyldig,
— flere selskaber efter offentliggørelsen af dom af 12. juni 2014 og inden udgangen af skatteåret 2014, under
henvisning til dom af 12. juni 2014 indgav en ansøgning om at indtræde i en eksisterende sambeskattet koncern ved
godkendelse af en horisontal sambeskatning med den eksisterende koncerns konsoliderende selskab, og
— denne ansøgning ikke alene vedrører det på tidspunktet for ansøgningens indgivelse stadig indeværende skatteår
2014, men ligeledes det foregående skatteår 2013, fra og med hvilket de pågældende selskaber opfyldte alle de med
EU-retten forenelige materielle krav for at kunne omfattes af sambeskatningsordningen?

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Amsterdam (Nederlandene) den
3. december 2018 — A og B mod C
(Sag C-750/18)
(2019/C 93/38)
Processprog: nederlandsk
Den forelæggende ret
Rechtbank Amsterdam

Parter i hovedsagen
Sagsøgere: A og B
Sagsøgt: C

Præjudicielt spørgsmål
Hvorledes skal direktiv 93/13 (1), og nærmere bestemt det heri indeholdte princip om kumulativ virkning, fortolkes, når det
skal bedømmes, om den godtgørelse, der pålægges en forbruger, der ikke har opfyldt sine forpligtelser (herefter
bødevilkåret), er uforholdsmæssig stor som omhandlet i punkt 1, litra e), i bilaget til direktivet, i et tilfælde, hvor det drejer
sig om bødevilkår, der er knyttet til tilsidesættelser af forskellig art, som efter deres art ikke nødvendigvis foretages
samtidigt, hvilket da heller ikke er tilfældet i den konkrete sag?
(1)

Rådets direktiv 93/13/EØF af 5.4.1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT 1993, L 95, s. 29).

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht Korneuburg (Østrig) den
30. november 2018 — Bulgarian Air Charter Limited mod NE
(Sag C-758/18)
(2019/C 93/39)
Processprog: tysk
Den forelæggende ret
Landesgericht Korneuburg

Parter i hovedsagen
Sagsøger: Bulgarian Air Charter Limited

