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Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af cour d'appel de Mons (Belgien) den 4. marts 2016 —
Christian Ferenschild mod JPC Motor SA
(Sag C-133/16)
(2016/C 191/14)
Processprog: fransk
Den forelæggende ret
Cour d'appel de Mons

Parter i hovedsagen
Sagsøger: Christian Ferenschild
Sagsøgt: JPC Motor SA

Præjudicielt spørgsmål
Skal artikel 5, stk. 1, og artikel 7, stk. 1, andet afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999
om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier (1) i forbindelse hermed fortolkes således, at de er til hinder for en
bestemmelse i national ret, der fortolkes således, at den i forbindelse med brugte varer tillader, at forbrugerens
reklamationsfrist udløber inden udløbet af fristen på to år at regne fra leveringen af den vare, der ikke er
overensstemmende, når sælgeren og køberen har aftalt en garantiperiode, der er kortere end to år?
(1)

EFT L 171, s. 12.

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Commissione Tributaria Regionale di Milano
(Italien) den 2. marts 2016 — Stanleybet Malta Ltd og Mario Stoppani mod Agenzia delle dogane e
dei Monopoli
(Sag C-141/16)
(2016/C 191/15)
Processprog: italiensk
Den forelæggende ret
Commissione Tributaria Regionale di Milano

Parter i hovedsagen
Sagsøger: Stanleybet Malta Ltd og Mario Stoppani
Sagsøgt: Agenzia delle dogane e dei Monopoli

Præjudicielt spørgsmål
Er artikel 26 og 52 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, bl.a. henset til Domstolens egen praksis på
området for væddemål og hasardspil i dommene Gambelli, Placanica og Costa og Cifone og på området for afgiftsmæssig
forskelsbehandling i dommene Lindman, Kommissionen mod Spanien og Bianco og Fabretti, samt til de EU-retlige
principper om ligebehandling, forbud mod forskelsbehandling og beskyttelse af den berettigede forventning, til hinder for
en national lovgivning som den italienske lovgivning, der er omhandlet i nærværende tvist, hvorefter nationale mellemled,
der overfører spilledata for spiludbydere med hjemsted i andre EU-medlemsstater, navnlig spiludbydere med samme
kendetegn som selskabet Stanleybet Malta Ltd., og eventuelt også spiludbyderne selv, solidarisk med deres nationale
mellemled, pålægges en enhedsafgift, også med tilbagevirkende kraft, af væddemål og tipning i medfør af artikel 1-3, i
lovdekret nr. 504 af 23. december 1998, som ændret ved artikel 1, stk. 66, litra b), i stabilitetsloven af 2011.

