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Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d'appel de Mons (Belgicko) 4. marca
2016 – Christian Ferenschild/JPC Motor SA
(Vec C-133/16)
(2016/C 191/14)
Jazyk konania: francúzština
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
Cour d'appel de Mons
Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Odvolateľ: Christian Ferenschild
Odporca: JPC Motor SA
Prejudiciálna otázka
Majú sa ustanovenia článku [5 ods. 1] v spojení s ustanoveniami článku [7 ods. 1 druhého pododseku] smernice
Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na
spotrebný tovar (1) vykladať v tom zmysle, že bránia ustanoveniu vnútroštátneho práva vykladaného v tom zmysle, že
v prípade použitého tovaru umožňuje, aby premlčacia lehota na uplatnenie nároku zo zodpovednosti zo strany spotrebiteľa
uplynula skôr ako koniec dvojročnej lehoty od dodania tovaru vyznačujúceho sa nesúladom, pokiaľ sa predávajúci
a spotrebiteľ dohodli na kratšej záručnej lehote ako dva roky?
(1)

Ú. v. ES L 171, s. 12; Mim. vyd. 15/004, s. 223.

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Commissione Tributaria Regionale di Milano
(Taliansko) 2. marca 2016 – Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani/Agenzia delle dogane e dei
Monopoli
(Vec C-141/16)
(2016/C 191/15)
Jazyk konania: taliančina
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
Commissione Tributaria Regionale di Milano
Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Žalobcovia: Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani
Žalovaná: Agenzia delle dogane e dei Monopoli
Prejudiciálna otázka
Bránia články 56 a 52 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, aj s ohľadom na judikatúru Súdneho dvora Európskeho únie
v oblasti služieb herní, kasín a stávkových kancelárií obsiahnutú v rozsudkoch Gambelli, Placanica a Costa a Cifone,
v oblasti daňovej diskriminácie obsiahnutú v rozsudkoch Lindman, Komisia/Španielsko, a Bianco a Fabretti, a právne zásady
Únie týkajúce sa rovnosti zaobchádzania, zákazu diskriminácie a legitímnej dôvery takej vnútroštátnej právnej úprave, akou
je talianska právna úprava dotknutá v tomto spore, ktorá stanovuje, že vnútroštátni sprostredkovatelia prenosu dát
hazardných hier v mene prevádzkovateľov stávkových kancelárií, ktorí sú usadení v inom členskom štáte Európskej únie
a najmä tí, ktorí majú charakteristiky spoločnosti Stanleybet Malta Ltd., a prípadne títo prevádzkovatelia stávkových
kancelárií spoločne so svojimi vnútroštátnymi sprostredkovateľmi, podliehajú, a to i so spätnou účinnosťou, jednotnej dani
zo stávok a tipovacích súťaží stanovenej v článkoch 1 až 3 legislatívneho nariadenia č. 504 z 23. decembra 1998, v znení
článku 1 ods. 66 písm. b) zákona o stabilite z roku 2011?

