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Grunder och huvudargument

Parter i målet vid den nationella domstolen

Fristen för att genomföra artikel 5 i direktiv 1999/74/EG löpte
ut den 10 januari 2012.

Klagande: Antonio Gramsci Shipping Corp., Apollo Holdings
Corp., Arctic Seal Shipping Co. Ltd, Atlantic Leader Shipping
Co. Ltd, Cape Wind Trading Co.Ltd, Clipstone Navigation SA,
Dawnlight Shipping Co. Ltd, Dzons Rids Shipping Co., Faroship
Navigation Co. Ltd, Gaida Shipping Co., Gevostar Shipping Co.
Ltd, Hose Marti Shipping Co., Imanta Shipping Co. Ltd, Kemeri
Navigation Co., Klements Gotvalds Shipping Co., Latgale Ship
ping Co. Ltd, Limetree Shipping Co. Ltd, Majori Shipping Co.
Ltd, Noella Marītime Co. Ltd, Razna Shipping Co., Sagewood
Trading Inc., Samburga Shipping Co. Ltd, Saturn Trading Co.,
Taganroga Shipping Co., Talava Shipping Co. Ltd, Tangent Ship
ping Co. Ltd, Viktorio Shipping Co., Wilcox Holding Ltd, Zem
gale Shipping Co. Ltd, Zoja Shipping Co. Ltd

(1) Rådets direktiv 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa
miniminormer för skyddet av värphöns (EGT L 203, s. 53).

Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d’appel
de Mons (Belgien) den 25 juni 2013 — Ville de Mons mot
KPN Group Belgium SA
(Mål C-346/13)

Motpart: Aivars Lembergs

(2013/C 252/35)
Rättegångsspråk: franska
Hänskjutande domstol
Cour d’appel de Mons

Parter i målet vid den nationella domstolen
Klagande: Ville de Mons
Motpart: KPN Group Belgium SA

Tolkningsfråga
Utgör artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elek
troniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster
[(auktorisationsdirektivet)] (1) hinder för att lokala eller regionala
myndigheter, av budgetrelaterade eller andra skäl, avgiftsbeläg
ger ekonomisk verksamhet som drivs av teleoperatörer som
inom deras territorium har pyloner, master eller antenner för
överföring av mobiltelefoni avsedda att användas i nämnda
verksamhet?

Tolkningsfrågor
1. Ska artikel 34.1 i Bryssel I-förordningen (1) tolkas så att
åsidosättande, i ett förfarande om erkännande av en ut
ländsk dom, av rättigheter som tillkommer personer som
inte är parter i förfarandet rörande huvudsaken kan utgöra
skäl för att tillämpa bestämmelsen om ordre public i
nämnda artikel och vägra erkännande av den utländska do
men i den del som den avser personer som inte är parter i
målet rörande huvudsaken?
2. Om svaret på fråga 1 är jakande, ska då artikel 47 i [Eu
ropeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheter
na] tolkas så att principerna om en rättvis rättegång som
kommer till uttryck i nämnda bestämmelse tillåter att rätten
till egendom begränsas för personer som inte har uppträtt
som parter i förfarandet när det föreskrivs att den som
berörs av beslutet om säkerhetsåtgärder ska ha rätt att när
som helst vända sig till den behöriga domstolen med yr
kande om att beslutet ska ändras eller upphävas och att de
som ansöker om säkerhetsåtgärden ska tillse att beslutet
delges de berörda personerna?

(1) Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om
domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av do
mar på privaträttens område (EGT L 12, s. 1).

(1) EGT L 108, s. 21.

Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākās
tiesas Senāts (Lettland) den 25 juni 2013 — Antonio
Gramsci Shipping Corp. m.fl. mot Aivars Lembergs

Begäran om förhandsavgörande framställd av Retten i
Kolding, Civilretten (Danmark) den 27 juni 2013 — FOA
i egenskap av ombud för Karsten Kaltoft mot Billund
Kommune

(Mål C-350/13)

(Mål C-354/13)

(2013/C 252/36)

(2013/C 252/37)

Rättegångsspråk: lettiska

Rättegångsspråk: danska

Hänskjutande domstol

Hänskjutande domstol

Augstākās tiesas Senāts

Retten i Kolding, Civilretten

