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Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour d'appel de Mons (Belgia) la 4 martie 2016 – Christian
Ferenschild/JPC Motor SA
(Cauza C-133/16)
(2016/C 191/14)
Limba de procedură: franceza
Instanța de trimitere
Cour d'appel de Mons

Părțile din procedura principală
Reclamant: Christian Ferenschild
Pârâtă: JPC Motor SA

Întrebarea preliminară
„Dispozițiile articolului [5 alineatul (1)] coroborate cu cele ale articolului [7 alineatul (1) al doilea paragraf] din Directiva
1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de
consum și garanțiile conexe (1), trebuie interpretate în sensul că se opun unei dispoziții a dreptului național interpretate în
sensul că permite, în cazul bunurilor de ocazie, ca termenul de prescripție a acțiunii consumatorului să expire înaintea
împlinirii termenului de doi ani de la livrarea bunului neconform atunci când vânzătorul și consumatorul au convenit un
termen de garanție mai mic de doi ani?”
(1)

JO L 171, p. 12, Ediție specială, 15/vol. 5, p. 89.

Cerere de decizie preliminară introdusă de Commissione Tributaria Regionale di Milano (Italia) la
2 martie 2016 – Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani/Agenzia delle dogane e dei Monopoli
(Cauza C-141/16)
(2016/C 191/15)
Limba de procedură: italiana
Instanța de trimitere
Commissione Tributaria Regionale di Milano

Părțile din procedura principală
Reclamanți: Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani
Pârâtă: Agenzia delle dogane e dei Monopoli

Întrebarea preliminară
Articolele 26 și 52 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special în lumina jurisprudenței Curții de Justiție
înseși în materie de jocuri de noroc și pariuri, dezvoltată în Hotărârile Gambelli, Placanica și Costa și Cifone, și în materie de
discriminare fiscală, dezvoltată în Hotărârile Lindman, Comisia/Spania și Bianco și Fabretti, precum și în lumina principiilor
de drept al Uniunii ale egalității de tratament, nediscriminării și încrederii legitime, SE OPUN unei reglementări naționale
precum reglementarea italiană în discuție în prezentul litigiu, care prevede supunerea, inclusiv retroactivă, la plata
impozitului unic pe pariuri și jocuri tip pronostic, prevăzută la articolele 1 și 3 din Decretul legislativ nr. 504 din
23 decembrie 1998, astfel cum au fost modificate prin articolul 1 alineatul 66 litera (b) din Legea de stabilitate 2011, a
intermediarilor naționali de transmitere a datelor de joc pe seama operatorilor de pariuri, stabiliți într-un alt stat membru al
Uniunii Europene, în special a celor care au caracteristicile societății Stanleybet Malta Ltd. și eventual a operatorilor de
pariuri înșiși, în solidar cu intermediarii lor naționali?

