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b) Såfremt der er anlagt sag med påstand om erstatning på grundlag af tilsidesættelse af kontraktlige
forpligtelser, tilsidesættelse af forpligtelser i forbindelse med kontraktens indgåelse, ugrundet berigelse samt krav om erstatning på grundlag af
reglerne om erstatning uden for kontrakt, giver
domskonvetionens artikel 13, stk. 1, da hjemmel
for et accessorisk værneting som følge af kravenes
indbyrdes sammenhæng, også for så vidt angår
krav, der støttes på reglerne om erstatning uden
for kontrakt?
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radioanlæg til sending eller modtagning eller oprettet
og anvendt en radiostation eller et radionet uden
forinden at have opnået en skriftlig, personlig og
genkaldelig tilladelse fra ministeren eller den statssekretær, som telegraf- og telefonvæsenet er underlagt,
eller
2) til salg eller leje har udbudt et radioanlæg til sending
eller modtagning, der ikke er godkendt af telegrafog telefonvæsenet som værende i overensstemmelse
med de af den kompetente minister fastsatte tekniske
bestemmelser,
straffes med fængsel og/eller bøde, selv om der måtte
foreligge en godkendelse udstedt i henhold til en procedure fastsat af en anden EF-medlemsstat?

Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved dom
afsagt den 11. marts 1991 af Tribunal de Premiere
Instance de Bruxelles (55. Afdeling for Straffesager), i
sagen Anklagemyndigheden mod Pierre Evrard
(Sag C-93/91)
(91/C 105/14)
Ved dom afsagt den 11. marts 1991, indgået til Domstolens Justitskontor den 15. marts 1991, har Tribunal de
Premiere Instance de Bruxelles (55. Afdeling for Straffesager) i sagen Anklagemyndigheden mod Pierre Evrard
forelagt De Europæiske Fællesskabers Domstol en
anmodning om præjudiciel afgørelse af følgende spørgsmål:
Skal artikel 30 til 37 og artikel 86 i Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab samt
Kommissionens direktiv af 16. maj 1988 om konkurrence
på teleterminalmarkederne (') fortolkes således, at de
indeholder et forbud mod bestemmelser vedrørende
radiokommunikation som dem, der er fastsat ved lov af
30. juli 1979 og kongelig anordning af 15. oktober 1979,
hvorefter personer, der
1) i Belgien eller på et skib, i en båd eller i et luftfartøj
eller en hvilken som helst anden indretning, der er
undergivet belgisk ret, har været i besiddelse af et
(') Direktiv 88/301/EØF, EFT nr. L 131 af 27. 5. 1988, s. 73.

Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved dom
afsagt den 17. januar 1991 af Tribunal Administratif de
Paris, 7. Sektion, Første Afdeling, i sagen Sari Hans-Otto
Wagner mod Fonds d'Intervention et de Régularisation
du Marché du Sucre (FIRS)
(Sag C-94/91)
(91/C 105/15)
Ved dom afsagt den 17. januar 1991, indgået til
Domstolens Justitskontor den 18. marts 1991, har
Tribunal Administratif de Paris, 7. Sektion, Første Afdeling, i sagen Sari Hans-Otto Wagner mod Fonds d'Intervention et de Régularisation du Marché du Sucre (FIRS)
forelagt De Europæiske Fællesskabers Domstol en
anmodning om præjudiciel afgørelse af følgende spørgsmål:
De Europæiske Fællesskabers Domstol anmodes om at
træffe afgørelse vedrørende gyldigheden af NB 2 i
»Notits vedrørende import- og eksportlicenser for landbrugsprodukter, herunder licenser med forudfastsættelse « (').
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