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Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour d'appel de Mons (Belgie) dne 4. března 2016 –
Christian Ferenschild v. JPC Motor SA
(Věc C-133/16)
(2016/C 191/14)
Jednací jazyk: francouzština
Předkládající soud
Cour d'appel de Mons

Účastníci původního řízení
Navrhovatel: Christian Ferenschild
Odpůrkyně: JPC Motor SA

Předběžná otázka
Musí být ustanovení čl. 5 [odst.] 1 ve spojení s čl. 7 [odst.] 1 druhým pododstavcem směrnice Evropského parlamentu
a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží (1)
vykládána v tom smyslu, že brání vnitrostátnímu právnímu ustanovení, pokud je vykládáno v tom smyslu, že v souvislosti
s použitým zbožím umožňuje, aby v případě, že prodávající a spotřebitel sjednali záruční lhůtu kratší než dva roky,
uplynula promlčecí lhůta k uplatnění nároku spotřebitele před koncem lhůty dvou let od dodání zboží, u něhož byl zjištěn
nesoulad se smlouvou?
(1)

Úř. věst. L 171, s. 12; Zvl. vyd. 15/04, s. 223.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Commissione Tributaria Regionale di Milano (Itálie)
dne 2. března 2016 – Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani v. Agenzia delle dogane e dei Monopoli
(Věc C-141/16)
(2016/C 191/15)
Jednací jazyk: italština
Předkládající soud
Commissione Tributaria Regionale di Milano

Účastníci původního řízení
Navrhovatelé: Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani
Odpůrce: Agenzia delle dogane e dei Monopoli

Předběžná otázka
Brání články 56 a 52 Smlouvy o fungování Evropské unie, i s ohledem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie
v oblasti služeb heren, kasin a sázkových kanceláří obsaženou v rozsudcích Gambelli, Placanica a Costa a Cifone, v oblasti
daňové diskriminace obsaženou v rozsudcích Lindman, Komise v. Španělsko, a Bianco a Fabretti, a unijní právní zásady
týkající se rovného zacházení, zákazu diskriminace a legitimního očekávání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je italská
právní úprava dotčená v tomto sporu, která stanoví, že vnitrostátní zprostředkovatelé přenosu dat hazardních her jménem
provozovatelů sázkových kanceláří, kteří jsou usazeni v jiném členském státě Evropské unie a zejména ti, kteří mají
charakteristiky společnosti Stanleybet Malta Ltd., a případně tito provozovatelé sázkových kanceláří společně se svými
vnitrostátními zprostředkovateli podléhají, a to i se zpětnou účinností, jednotné dani ze sázek a tipovacích soutěží
stanovené v článcích 1 až 3 legislativního nařízení č. 504 ze dne 23. prosince 1998, ve znění čl. 1 odst. 66 písm. b) zákona
o stabilitě z roku 2011?

