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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 93/29

— η πρακτική των εθνικών διοικητικών αρχών και η νομολογία των εθνικών δικαστηρίων του οικείου κράτους μέλους δέχονταν
παγίως, πριν από την έκδοση της αποφάσεως [του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης] της 12ης Ιουνίου 2014
(συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-39/13, C-40/13 και C-41/13), ότι δεν ετίθετο ζήτημα κύρους της ως άνω νομοθεσίας,
— πλείονες εταιρίες υπέβαλαν, κατόπιν της δημοσιεύσεως της αποφάσεως της 12ης Ιουνίου 2014 και πριν ακόμη από τη λήξη
του 2014, αίτηση για να ενταχθούν σε υφιστάμενο φορολογικώς ενοποιημένο όμιλο μέσω της αποδοχής οριζόντιας από
κοινού φορολογήσεως με την επικεφαλής μητρική εταιρία του υφιστάμενου ενοποιημένου ομίλου, επικαλούμενες την
απόφαση της 12ης Ιουνίου 2014, και
— η αίτηση αυτή αφορά όχι μόνο τη χρήση 2014, η οποία έτρεχε ακόμη κατά το χρονικό σημείο της υποβολής της αιτήσεως,
αλλά και την προηγούμενη χρήση του έτους 2013, από της οποίας οι εμπλεκόμενες εταιρίες πληρούσαν όλες τις συμβατές
με το ενωσιακό δίκαιο ουσιαστικές προϋποθέσεις για υπαγωγή τους στο καθεστώς της από κοινού φορολογήσεως;

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Rechtbank Amsterdam (Κάτω Χώρες) στις
3 Δεκεμβρίου 2018 — A, B κατά C
(Υπόθεση C-750/18)
(2019/C 93/38)
Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική
Αιτούν δικαστήριο
Rechtbank Amsterdam

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Αιτούντες: A, B
Καθού: C

Προδικαστικό ερώτημα
Πώς πρέπει να ερμηνευτεί η οδηγία 93/13 (1), και ειδικότερα η κατοχυρούμενη σε αυτήν αρχή του σωρευτικού αποτελέσματος,
προκειμένου να εκτιμηθεί αν το ποσό της αποζημιώσεως που επιβάλλεται στον καταναλωτή ο οποίος δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις
του (στο εξής: ποινική ρήτρα) είναι δυσανάλογα υψηλό κατά την έννοια του σημείου 1, στοιχείο εʹ, του παραρτήματος της οδηγίας
αυτής, σε περίπτωση κατά την οποία πρόκειται για ποινικές ρήτρες συνδεόμενες με διάφορες παραβάσεις ποικίλων ειδών, οι οποίες,
λόγω της φύσης τους, δεν λαμβάνουν χώρα απαραιτήτως από κοινού, και πράγματι εν προκειμένω δεν λαμβάνουν χώρα από κοινού;
(1)

Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με
καταναλωτές (ΕΕ 1993, L 95, σ. 29).

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landesgericht Korneuburg (Αυστρία) στις
30 Νοεμβρίου 2018 — Bulgarian Air Charter Limited κατά NE
(Υπόθεση C-758/18)
(2019/C 93/39)
Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική
Αιτούν δικαστήριο
Landesgericht Korneuburg

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Εκκαλούσα-εναγομένη: Bulgarian Air Charter Limited

