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2016 m. kovo 4 d. Cour d'appel de Mons (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą
byloje Christian Ferenschild/JPC Motor SA
(Byla C-133/16)
(2016/C 191/14)
Proceso kalba: prancūzų
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas
Cour d'appel de Mons

Šalys pagrindinėje byloje
Apeliantas: Christian Ferenschild
Kita apeliacinio proceso šalis: JPC Motor SA

Prejudicinis klausimas
Ar 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir
susijusių garantijų tam tikrų aspektų (1) [5 straipsnio 1 dalį] ir [7 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą] kartu reikia aiškinti
taip, kad pagal šias nuostatas draudžiama nacionalinės teisės norma, aiškinama taip, kad pagal ją naudotų prekių atveju
leidžiama, kad vartotojo ieškinio senaties terminas pasibaigtų prieš pasibaigiant dvejų metų terminui, skaičiuojamam nuo
reikalavimų neatitinkančios prekės pateikimo dienos, jeigu pardavėjas ir vartotojas susitarė dėl trumpesnio nei dveji metai
garantijos termino?
(1)

OL L 171, p. 12.

2016 m. kovo 2 d. Commissione Tributaria Regionale di Milano (Italija) pateiktas prašymas priimti
prejudicinį sprendimą byloje Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani/Agenzia delle dogane e dei Monopoli
(Byla C-141/16)
(2016/C 191/15)
Proceso kalba: italų
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas
Commissione Tributaria Regionale di Milano

Šalys pagrindinėje byloje
Ieškovai: Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani
Atsakovė: Agenzia delle dogane e dei Monopoli

Prejudiciniai klausimai
Ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 ir 52 straipsniai, visų pirma atsižvelgiant į paties Teisingumo Teismo praktiką
azartinių lošimų ir lažybų srityje, plėtotą sprendimuose Gambelli, Placanica ir Costa ir Cifone, ir mokestinio diskriminavimo
srityje, plėtotą sprendimuose Lindman, Komisija/Ispanija ir Bianco ir Fabretti, ir į Europos Sąjungos teisės vienodo požiūrio,
nediskriminavimo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principus, DRAUDŽIA tokius nacionalinės teisės aktus, kaip antai šioje
byloje nagrinėjamas Italijos teisės aktas, kuriame numatytas nacionalinių lošimų duomenis lošimų operatorių, įsisteigusių
kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, turinčių tokias savybes kaip bendrovė Stanleybet Malta Ldt., naudai perduodančių
tarpininkų ir, gal būt, pačių lošimų operatorių solidariai su jų nacionaliniais tarpininkais apmokestinimas, taip pat ir
atgaline data, vienu lažybų ir statymų mokesčiu, numatytu 1998 m. gruodžio 23 d. Įstatyminio dekreto Nr. 504 1 –
3 straipsniuose, iš dalies pakeistuose 2011 m. Stabilumo įstatymo 1 straipsnio 66 dalies b punktu?

