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Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 4. martā iesniedza Cour d'appel de Mons
(Beļģija) – Christian Ferenschild/JPC Motor SA
(Lieta C-133/16)
(2016/C 191/14)
Tiesvedības valoda – franču
Iesniedzējtiesa
Cour d'appel de Mons

Pamatlietas puses
Prasītājs: Christian Ferenschild
Atbildētāja: JPC Motor SA

Prejudiciālais jautājums
Vai Eiropas Parlamenta 1999. gada 25. maija Direktīvas 1999/44/EK par dažiem patēriņa preču pārdošanas aspektiem un
saistītajām garantijām (1) [5. panta 1. punkta] un [7. panta 1. punkta 2. daļas] tiesību normas, tās lasot kopsakarā, ir
jāinterpretē tādējādi, ka tām ir pretrunā valsts tiesību norma, kas ir interpretējama tādējādi, ka tā pieļauj, ka lietotām precēm
patērētāja prasības celšanas noilguma termiņš beidzas pirms divu gadu termiņa, sākot no neatbilstīgās preces piegādes,
beigām, ja pārdevējs un patērētājs ir vienojušies par garantijas termiņu, kas ir īsāks par diviem gadiem?
(1)

OV L 171, 12. lpp.

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 2. martā iesniedza Commissione Tributaria
Regionale di Milano (Itālija) – Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani/Agenzia delle dogane e dei Monopoli
(Lieta C-141/16)
(2016/C 191/15)
Tiesvedības valoda – itāļu
Iesniedzējtiesa
Commissione Tributaria Regionale di Milano

Pamatlietas puses
Apelācijas sūdzības iesniedzēji: Stanleybet Malta Ltd un Mario Stoppani
Atbildētāja apelācijas instancē: Agenzia delle dogane e dei Monopoli

Prejudiciālais jautājums
Vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 56. un 52. pants, ņemot vērā arī pašas Tiesas judikatūru par azartspēļu un
derību pakalpojumiem, kas izriet no spriedumiem Gambelli, Placanica un Costa un Cifone, par diskrimināciju nodokļu jomā,
kas izriet no spriedumiem Lindman, Komisija/Spānija un Bianco un Fabretti, kā arī Savienības tiesību principus par
vienlīdzīgu attieksmi, nediskrimināciju un tiesisko paļāvību, NEPIEĻAUJ tādus valsts tiesību aktus kā šajā lietā aplūkotie
Itālijas tiesību akti, kuros ir paredzēts arī ar atpakaļejošu spēku vienoto nodokli par derībām un likmju pieņemšanu, kas ir
paredzēts 1998. gada 23. decembra Leģislatīvā dekrēta Nr. 504 1.–3. pantā, kuros grozījumi ir izdarīti ar 2011. gada
Likuma par stabilitāti 1. panta 66. punkta b) apakšpunktu, piemērot valsts starpniekiem, kas ziņas par spēlēm nodod citā
Eiropas Savienības dalībvalstī dibinātu derību rīkotāju vārdā; it īpaši tiem, kuriem piemīt sabiedrības Stanleybet Malta Ltd.
pazīmes, un, iespējams, pašiem derību rīkošanas uzņēmumiem, solidāri ar viņu starpniekiem valstī.

