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Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d'appel de Mons (Belgia) 4. märtsil 2016 – Christian
Ferenschild versus JPC Motor SA
(Kohtuasi C-133/16)
(2016/C 191/14)
Kohtumenetluse keel: prantsuse
Eelotsusetaotluse esitanud kohus
Cour d’appel de Mons

Põhikohtuasja pooled
Apellatsioonkaebuse esitaja: Christian Ferenschild
Vastustaja: JPC Motor SA

Eelotsuse küsimus
Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 1999. aasta direktiivi 1999/44/EÜ tarbekaupade müügi ja nendega seotud
garantiide teatavate aspektide kohta (1) artikli [5 lõiget 1] ja artikli [7 lõike 1 teist lõiku] tuleb tõlgendada nii, et nendega on
vastuolus siseriikliku õiguse säte tõlgendatuna nii, et selle alusel võib kasutatud kauba puhul tarbija nõude aegumistähtaeg
lõppeda enne, kui lõpeb kaheaastane tähtaeg alates lepingutingimustele mittevastava kauba üleandmisest, kui müüja ja
tarbija on alla kaheaastases garantiiajas kokku leppinud?
(1)

EÜT L 171, lk 12; ELT eriväljaanne 15/04, lk 223.

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Commissione Tributaria Regionale di Milano (Itaalia) 2. märtsil
2016 – Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani versus Agenzia delle dogane e dei Monopoli
(Kohtuasi C-141/16)
(2016/C 191/15)
Kohtumenetluse keel: itaalia
Eelotsusetaotluse esitanud kohus
Commissione Tributaria Regionale di Milano

Põhikohtuasja pooled
Hageja: Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani
Kostja: Agenzia delle dogane e dei Monopoli

Eelotsuse küsimus
Kas ELTL artiklitega 52 ja 56 – arvestades Euroopa Kohtu praktikat seoses hasartmängudega, mis on välja kujunenud
kohtuotsustes Gambelli, Placanica ja Costa ning Cifone, seoses diskrimineerivaga maksustamisega, mis on välja kujunenud
kohtuotsustes Lindman, Commissione vs. Hispaania ning Bianco ja Fabretti ning arvestades Euroopa Liidu õiguses ette
nähtud diskrimineerimise keelu ja õiguspärase ootuse põhimõtteid – on vastuolus sellised liikmesriigi õigusnormid nagu
käesolevas asjas käsitletavad Itaalia õigusnormid, mis on ette nähtud 23. detsembri 1998. aasta dekreetseaduse nr 504
(mida on muudetud 2011. aasta stabiilsusseaduse artikli 1 lõike 66 punktiga b) artiklites 1–3, mille kohaselt maksustatakse
ühekordselt, ka tagasiulatuvalt, kihlvedude ja ennustusvõistluste siseriiklikke vahendajate tegevus, kes vahendavad teises
Euroopa Liidu liikmesriigis asutatud kihlveoettevõtjate arvel nende hasartmängu andmeid, sealhulgas eelkõige selliste
omadustega ettevõtjate andmeid nagu on äriühing Stanleybet Malta Ltd., ja teatavatel juhtudel ka hasartmärguettevõtjate
eneste tegevus siseriiklike vahendajatega solidaarselt?

