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Dinsdag 11 januari 2022 

Hoorzitting in zaak C-19/21 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 

(NL) 
 

(minderjarige niet-begeleide asielzoeker)  

De Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem, stelt het Hof van 

Justitie vragen over de overname van een niet-begeleide 

minderjarige asielzoeker en de rechtsmiddelen die kunne worden 

aangewend in geval van afwijzing van het verzoek. 

 
Donderdag 13 januari 2022 

Arrest in gevoegde zaken C-177/19 P Duitsland - Ville de Paris e.a. / 

Commissie - C-178/19 P Hongarije - Ville de Paris e.a. / 

Commissie - C-179/19 P Commissie / Ville de Paris e.a. 

(luchtkwaliteit –  individuele geraaktheid)  

De steden Parijs, Brussel en Madrid verzochten het Gerecht van de 

EU in 2016 met succes om nietigverklaring van verordening (EU) nr. 

2016/646 van de Commissie van 20 april 2016 wat de emissies van 

lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft. Volgens de 

steden had de Commissie de regels onvoldoende strikt opgesteld, 

met als gevolg dat de luchtkwaliteitsnormen niet konden worden 

nageleefd. De Europese Commissie, Duitsland en Hongarije zijn in 

beroep gegaan tegen dit arrest van het Gerecht bij het Hof van 

Justitie.        

 
          

Donderdag 13 januari 2022 

Conclusie in gevoegde zaken C-253/20  Impexeco/Novartis  - C-

254/20  Pharma (BE) 

(geneesmiddelen) 

Het Brusselse Hof van beroep stelt het Hof vragen over de invoer in 

België (vanuit Nederland) van een generiek geneesmiddel voor de 

behandeling van borstkanker. Dat geneesmiddel wordt door 

Novartis onder merkbescherming verkocht in België (de 

octrooibescherming is verlopen). De verpakking verschilt, maar de 

samenstelling van de geneesmiddelen is identiek. Kan Novartis zich 
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baseren op het merkrecht om import van het generieke 

geneesmiddel uit Nederland te voorkomen? 
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Deze voor de pers bedoelde selectie van zaken is een initiatief 

van de Nederlandstalige sectie van de Pers- en 

Voorlichtingsdienst en bindt het Hof van Justitie niet.  
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