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Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d’appel de Mons (België) op 4 maart
2016 — Christian Ferenschild/JPC Motor SA
(Zaak C-133/16)
(2016/C 191/14)
Procestaal: Frans
Verwijzende rechter
Cour d’appel de Mons
Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Christian Ferenschild
Verwerende partij: JPC Motor SA
Prejudiciële vraag
Moet artikel 5, [lid] 1, juncto artikel 7, [lid] 1, tweede alinea, van richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen (1)
aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een bepaling van nationaal recht die aldus wordt uitgelegd dat zij voor
tweedehandsgoederen toestaat dat de verjaringstermijn van de vordering van de consument verstrijkt vóór het einde van de
termijn van twee jaar te rekenen vanaf de levering van het niet-conforme goed wanneer de verkoper en de consument een
garantietermijn van minder dan twee jaar zijn overeengekomen?
(1)
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Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione Tributaria Regionale di
Milano (Italië) op 2 maart 2016 — Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani/Agenzia delle dogane e dei
Monopoli
(Zaak C-141/16)
(2016/C 191/15)
Procestaal: Italiaans
Verwijzende rechter
Commissione Tributaria Regionale di Milano
Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partijen: Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani
Verwerende partij: Agenzia delle dogane e dei Monopoli
Prejudiciële vraag
Verzetten de artikelen 56 en 52 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zich, mede in het licht van de
rechtspraak van het Hof van Justitie op het gebied van spel en weddenschap in de arresten Gambelli, Placanica en Costa en
Cifone en op het gebied van belastingdiscriminatie in de arresten Lindman, Commissie/Spanje en Bianco en Fabretti, en van
de rechtsbeginselen van de Unie omtrent gelijke behandeling, non-discriminatie en gewettigd vertrouwen, tegen een
nationale regeling als de Italiaanse die in dit geding aan de orde is, krachtens welke nationale tussenpersonen die
spelgegevens doorgeven voor rekening van in een andere lidstaat van de Europese Unie gevestigde exploitanten van
weddenschappen, inzonderheid met de kenmerken van de vennootschap Stanleybet Malta Ltd, en eventueel de exploitanten
van weddenschappen zelf, hoofdelijk met hun nationale tussenpersonen, onderworpen zijn (ook met terugwerkende kracht)
aan de belasting op weddenschappen, onder meer op sportevenementen, als bedoeld in de artikelen 1 tot en met 3 van
decreto legislativo nr. 504 van 23 december 1998, zoals gewijzigd bij artikel 1, lid 66, onder b), van de Legge di Stabilità
2011?

