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Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d'appel de Mons (Belgien) den 4 mars 2016 –
Christian Ferenschild mot JPC Motor SA
(Mål C-133/16)
(2016/C 191/14)
Rättegångsspråk: franska
Hänskjutande domstol
Cour d'appel de Mons

Parter i målet vid den nationella domstolen
Klagande: Christian Ferenschild
Motpart: JPC Motor SA

Tolkningsfrågor
Ska artikel [5.1] jämförd med artikel [7.1 andra stycket] i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG av den
25 maj 1999 om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier (1) tolkas på så
sätt att de hindrar att en nationell bestämmelse förstås så, att den beträffande begagnade varor tillåter att
preskriptionsfristen för konsumentens talerätt löper ut tidigare än fristen på två år räknat från leveransen av den icke
avtalsenliga varan, när säljaren och konsumenten har avtalat om en kortare garantitid än två år?
(1)

EUT L 171, s. 12.

Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione Tributaria Regionale di Milano (Italien)
den 2 mars 2016 – Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani mot Agenzia delle dogane e dei Monopoli
(Mål C-141/16)
(2016/C 191/15)
Rättegångsspråk: italienska
Hänskjutande domstol
Commissione Tributaria Regionale di Milano

Parter i målet vid den nationella domstolen
Klagande: Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani
Motpart: Agenzia delle dogane e dei Monopoli

Tolkningsfrågor
Utgör artiklarna 56 och 52 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – mot bakgrund av domstolens praxis i fråga
om vadhållning och hasardspel såsom den följer av domarna Gambelli, Placanica samt Costa och Cifone, och i fråga om
skattediskriminering såsom den följer av domarna Lindman, kommissionen/Spanien samt Bianco och Fabretti, och mot
bakgrund av de unionsrättsliga principerna om likabehandling, icke-diskriminering och berättigade förväntningar – hinder
för en nationell lagstiftning såsom den som är aktuell i förevarande mål, vilken innebär att nationella mellanhänder som
överför speldata för vadhållningsaktörers räkning och som är etablerade i en annan medlemsstat i Europeiska unionen –
särskilt sådana som uppvisar de särdrag som bolaget Stanleybet Malta Ltd har och eventuellt vadhållningsaktörerna själva
solidariskt med sina nationella mellanhänder – är skyldiga att betala engångsskatten på vadhållning och tipsspel enligt
artiklarna 1–3 i lagstiftningsdekret nr 504 av den 23 december 1998 i dess lydelse enligt artikel 1.66 b i 2011 års
stabilitetslag?

