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— bądź że praktyka administracja i sądowa danego państwa członkowskiego przed ogłoszeniem wyroku [Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej] z dnia 12 czerwca 2014 r. (sprawy połączone C-39/13, C-40/13 i C-41/13) były
ukierunkowane na dopuszczenie ważności wspomnianego ustawodawstwa,
— bądź że w wyniku opublikowania wyroku z dnia 12 czerwca 2014 r., wiele spółek złożyło, jeszcze przed końcem
2014 r., wniosek o ich włączenie do grupy zintegrowanej podatkowo, istniejącej przed dopuszczeniem poziomej
integracji podatkowej ze spółką integrującą w ramach istniejącej grupy, powołując się na wyrok z dnia 12 czerwca
2014 r.,
— bądź wniosek ten dotyczy nie tylko roku podatkowego 2014, który w chwili wniesienia wniosku jeszcze się nie
zakończył, ale również wcześniejszego roku podatkowego 2013, począwszy od którego spółki uczestniczące
w integracji spełniły wszystkie warunki materialne zgodne z prawem Unii, w celu dopuszczenia do systemu
integracji podatkowej?

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Amsterdam
(Niderlandy) w dniu 3 grudnia 2018 r. – A, B / C
(Sprawa C-750/18)
(2019/C 93/38)
Język postępowania: niderlandzki
Sąd odsyłający
Rechtbank Amsterdam

Strony w postępowaniu głównym
Wnioskodawcy: A, B
Strona przeciwna: C

Pytania prejudycjalne
W jaki sposób należy interpretować dyrektywę 93/13 (1), a mówiąc dokładniej ustanowioną w niej zasadę łącznego skutku,
dla potrzeb oceny rażąco wysokiego – w rozumieniu art. 1 lit. e) załącznika do rzeczonej dyrektywy – odszkodowania
przewidzianego na wypadek niewykonania przez konsumenta zobowiązań (zwanego dalej: karą umowną), w przypadku,
gdy chodzi o kary umowne związane z różnymi naruszeniami odmiennych rodzajów, które ze swej natury niekoniecznie
muszą wystąpić łącznie, i w tym konkretnym przypadku rzeczywiście łącznie nie wystąpiły?
(1)

Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich,
Dz.U. 1993, L 95, s. 29.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Korneuburg
(Austria) w dniu 30 listopada 2018 r. – Bulgarian Air Charter Limited / NE
(Sprawa C-758/18)
(2019/C 93/39)
Język postępowania: niemiecki
Sąd odsyłający
Landesgericht Korneuburg

Strony w postępowaniu głównym
Strona wnosząca odwołanie: Bulgarian Air Charter Limited

