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Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Milano (Italien) den 28. maj 2018 —
Avv. Alessandro Salvoni mod Anna Maria Fiermonte
(Sag C-347/18)
(2018/C 285/42)
Processprog: italiensk
Den forelæggende ret
Tribunale di Milano
Parter i hovedsagen
Sagsøger: Avv. Alessandro Salvoni
Sagsøgt: Anna Maria Fiermonte
Præjudicielt spørgsmål
Skal artikel 53 i forordning (EU) nr. 1215/2012 (1) og artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende
rettigheder fortolkes således, at de er til hinder for, at den ret i domsstaten, som anmodningen om udstedelse af attesten i
medfør af artikel 53 i forordning (EU) nr. 1215/2012 med henvisning til en endelig retsafgørelse er rettet til, udøver
beføjelser ex officio med det formål at undersøge, om bestemmelserne i Bruxelles Ia-forordningens kapitel II, afdeling 4, er
blevet tilsidesat, idet forbrugeren således kan orienteres om den eventuelt konstaterede tilsidesættelse og bevidst kan
overveje, om vedkommende vil benytte det i forordningens artikel 45 fastlagte retsmiddel?
(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12.12.2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og
fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EUT L 351, s. 1).

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de Primera Instancia de Reus (Spanien) den
30. maj 2018 — Jaime Cardus Suárez mod Catalunya Caixa S.A.
(Sag C-352/18)
(2018/C 285/43)
Processprog: spansk
Den forelæggende ret
Juzgado de Primera Instancia de Reus
Parter i hovedsagen
Sagsøger: Jaime Cardus Suárez
Sagsøgt: Catalunya Caixa S.A.
Præjudicielle spørgsmål
1) 1.1 Skal artikel 1, stk. 2, i direktiv 93/13 (1) fortolkes således, at et kontraktvilkår, hvori der indgår et officielt indeks,
IRPH, som reguleres ved en lovbestemmelse, ikke er omfattet af direktivets bestemmelser, selv hvis dette indeks ikke
finder obligatorisk anvendelse, uafhængigt af om det er tilvalgt, og ikke har supplerende karakter i mangel af en
aftale mellem parterne?
1.2 Skal artikel 1, stk. 2, i direktiv 93/13 fortolkes således, at et kontraktvilkår, hvori der indgår et officielt indeks, IRPH,
som reguleres ved en lovbestemmelse, er omfattet af direktivets bestemmelser, når der i det nævnte kontraktvilkår
ændres på det, der er fastsat i den administrative bestemmelse, som definerer IRPH-indekset, vedrørende det
negative rentespænd, der skal anvendes, såfremt det nævnte indeks anvendes som et kontraktmæssigt krav, for at
udligne lånets årlige omkostninger i procent med markedets, idet det derved må antages, at den kontraktmæssige
ligevægt, som den nationale lovgiver har indført, er blevet ændret?

