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b) Wanneer vorderingen tot schadevergoeding
wegens niet-nakoming van contractuele en precontractuele verplichtingen, vorderingen uit ongerechtvaardigde verrijking en vorderingen tot schadevergoeding wegens onrechtmatige daad worden
ingesteld, schept artikel 13, eerste alinea, van het
Executieverdrag dan ook voor de niet-contractuele
vorderingen een accessoire bevoegdheid op grond
van het feitelijke verband tussen de vorderingen?

Nr. C 105/11

Belgisch recht, een zend- of ontvangtoestel voor radioverbinding houdt, of een station of een net voor
radioverbinding aanlegt en doet werken zonder
schriftelijke, persoonlijke en herroepbare vergunning
van de minister of staatssecretaris die bevoegd is voor
telegrafie en telefonie;
2. een zend- of ontvangtoestel voor radioverbinding te
koop of ter verhuring aanbiedt zonder dat een exemplaar ervan door de Regie van Telegrafie en Telefonie
is goedgekeurd als beantwoordend aan de technische
voorschriften vastgesteld door de bevoegde minister,
zulks ongeacht een eventuele goedkeuring verkregen in
het kader van de regeling van een andere Lid-Staat van
de Europese Gemeenschap?

Verzoek van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
(55e correctionele kamer) van 11 maart 1991 om een
prejudiciële beslissing in de strafzaak tegen P. Evrard
(Zaak C-93/91)
(91/C 105/14)
De Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (55e correctionele kamer) heeft bij vonnis van 11 maart 1991, ingekomen ter griffie van het Hof van Justitie op 15 maart
1991, in de strafzaak tegen P. Evrard, het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen verzocht om een
prejudiciële beslissing over de navolgende vraag:
Moeten de artikelen 30 tot en met 37 en 86 van het
EEG-Verdrag, alsmede Richtlijn 88/301/EEG van de
Commissie van 16 mei 1988 betreffende de mededinging
op de markten van telecommunicatie-eindapparatuur (*)
aldus worden uitgelegd, dat zij zich verzetten tegen bepalingen inzake radioverbindingen zoals die van de wet
van 30 juli 1979 en van het koninklijk besluit van 15 oktober 1979, die met gevangenisstraf of geldboete bedreigen al wie:
1. op het grondgebied van het Koninkrijk België of aan
boord van een zeeschip, een binnenschip, een luchtvaartuig of enige andere drager onderworpen aan het
O PB nr. L 131 van 27. 5. 1988, blz. 73.

Verzoek van het Tribunal administratif te Parijs (zevende
afdeling, eerste kamer) van 17 januari 1991 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen Hans-Otto Wagner
en het Fonds cTIntervention et de Régularisation du Marché du Sucre (FIRS)
(Zaak C-94/91)
(91/C 105/15)
Het Tribunal administratif te Parijs (zevende afdeling,
eerste kamer), heeft bij beschikking van 17 januari 1991,
ingekomen ter griffie van het Hof van Justitie op 18
maart 1991, in het geding tussen Hans-Otto Wagner en
het Fonds dTntervention et de Régularisation du Marché
du Sucre (FIRS) het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen verzocht om een prejudiciële beslissing
over de navolgende vraag:
Is NB 2 in bijlage I bij de tweede gebruiksaanwijzing
met betrekking tot invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwprodukten van 11 maart 1981
rechtsgeldig door het FIRS toegepast (')?
(') PB nr. C 52 van 11. 3. 1981.

