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20. 4. 91

6) Θεμελιώνει το άρθρο 13 παράγραφος 1 της συμβάσεως
των Βρυξελλών σε σχέση με αγωγή, με την οποία προ
βάλλονται αξιώσεις αποζημιώσεως λόγω ενδοσυμβατικής και προσυμβατικής ευθύνης, αξιώσεις από αδι
καιολόγητο πλουτισμό και αξιώσεις αποζημιώσεως
λόγω αδικοπραξίας, ειδική δωσιδικία λόγω συνάφειας
και για τις εξωσυμβατικές αγώγιμες αξιώσεις;

Αίτηση του Tribunal de premiere instance (55ο τμήμα εκδικά
σεως ποινικών υποθέσεων) των Βρυξελλών για την έκδοση
προδικαστικής αποφάσεως, της 11ης Μαρτίου 1991, στο
πλαίσιο της υποθέσεως Εισαγγελική Αρχή κατά Pierre
Evrard
(Υπόθεση C-93/91)

Αριθ. C 105/11

μένου από το βελγικό δίκαιο, συσκευή εκπομπής ή
λήψεως ραδιοτηλεπικοινωνιών, ή εγκαθιστούν και θέτουν
σε λειτουργία σταθμό ή δίκτυο ραδιοτηλεπικοινωνιών,
χωρίς να έχουν λάβει την έγγραφη, ατομική και ανα
κλητή άδεια του αρμοδίου σε θέματα τηλεπικοινωνιών
υπουργού ή υφυπουργού•
2. διαθέτουν προς πώληση ή εκμισθώνουν συσκευή
εκπομπής ή λήψεως ραδιοτηλεπικοινωνιών, χωρίς να
έχουν λάβει έγριση από τον Οργανισμό Τηλεγράφων και
Τηλεφώνων (RTT) ότι η εν λόγω συσκευή ανταποκρί
νεται στις οριζόμενες από τον αρμόδιο υπουργό τεχνικές
προδιαγραφές,
και τούτο, ενδεχομένως, παρά τη δοθείσα έγκριση στο
πλαίσιο διαδικασίας που τηρήθηκε σε άλλο κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας;

(91/C 105/14)
To Tribunal de premiere instance (55ο τμήμα εκδικάσεως ποι
νικών υποθέσεων) των Βρυξελλών υπέβαλε, με απόφαση που
εξέδωσε στις 11 Μαρτίου 1991, στο πλαίσιο της υποθέσεως
Εισαγγελική Αρχή κατά Pierre Evrard, στο Δικαστήριο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αίτηση για την έκδοση προδικα
στικής αποφάσεως, η οποία περιήλθε στη γραμματεία του
Δικαστηρίου στις 15 Μαρτίου 1991.
To Tribunal de premiere instance ζητεί από το Δικαστήριο να
αποφανθεί επί του ακόλουθου ερωτήματος:
Έχουν τα άρθρα 30 έως 37 και 86 της συνθήκης περί ιδρύ
σεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, καθώς και
η οδηγία 88/301/ΕΟΚ της Επιτροπής της 16ης Μαΐου 1988
σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές τηλεπικοινω
νιακών τερματικών (') την έννοια ότι απαγορεύουν στον
τομέα των ραδιοτηλεπικοινωνιών νομοθετικές ή κανονι
στικές διατάξεις, όπως αυτές του νόμου της 30ής Ιουλίου
1979 και του βασιλικού διατάγματος της 15ης Οκτωβρίου
1979, που προβλέπουν ποινές φυλακίσεως ή/και επιβολής
προστίμου για όσους:
1. κατέχουν στο Βασίλειο του Βελγίου ή επί πλοίου, σκά
φους, αεροσκάφους ή οποιουδήποτε άλλου χώρου διεπο
(') ΕΕ αριθ. L 131 της 27. 5. 1988, σ. 73.

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως που υπέ
βαλε το Tribunal administratif του Παρισιού (7ος σχηματι
σμός, Ιο τμήμα), με απόφαση της 17ης Ιανουαρίου 1991, στην
υπόθεση Hans-Otto Wagner GmbH κατά Fonds d'Intervention
et de Regularisation du Marche du Sucre (FIRS)
(Υπόθεση C-94/91)
(91/C 105/15)
Με απόφαση της 17ης Ιανουαρίου 1991, η οποία περιήλθε
στη γραμματεία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων στις 18 Μαρτίου 1991, το Tribunal administratif του
Παρισιού (7ος σχηματισμός, Ιο τμήμα), στο πλαίσιο της
διαφοράς μεταξύ Hans-Otto Wagner GmbH και Fonds
d'Intervention et de Regularisation du Marche du Sucre (FIRS),
ζητεί από το Δικαστήριο την έκδοση προδικαστικής αποφά
σεως ως προς το κύρος της σημειώσεως 2 του «Καταλόγου
των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορι
σμού για τα γεωργικά προϊόντα» (')·

(·) ΕΕαριθ. C 52 της 11.3. 1981.

