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Dinsdag 14 december 2021 

Arrest in zaak C-490/20  Stolichna obshtina, rayon „Pancharevo“ (BG) 
 

(huwelijkpartners gelijk geslacht –  geboorteakte kind) 

Is een EU-lidstaat (in casu Bulgarije) verplicht om personen van 

hetzelfde geslacht te vermelden als ouders in de geboorteakte van 

hun kind (zonder precisering of één van hen de biologische ouder 

is)? De ouders zijn gehuwd in Spanje, en hebben respectievelijk de 

Britse en de Bulgaarse nationaliteit. 

 
Donderdag 16 december 2021 

Arrest in zaak C-203/20  AB e.a. (SK) 
 

(Europees aanhoudingsbevel)  

Een Slowaakse rechter is voornemens een Europees 

aanhoudingsbevel uit te vaardigen tegen een Slowaaks onderdaan. 

De daaraan ten grondslag liggende strafprocedure was echter 

aanvankelijk beëindigd op grond van een amnestieregeling en werd 

pas heropend na intrekking van deze amnestieregeling. De vraag is 

of het beginsel ne bis in idem (artikel 50 van het Handvest van de 

grondrechten van de EU) zich verzet tegen de uitvaardiging van het 

Europees aanhoudingsbevel. 

        

 
         

Donderdag 16 december 2021 

Conclusie in zaken C-885/19 P /C-898/19 P Fiat Chrysler Finance 

Europe en Ierland/ Commissie (LU) 
 

(taks ruling) 

In 2015 stelde de Europese Commissie een besluit vast waarin zij 

vaststelde dat Luxemburg illegale staatssteun had verleend aan Fiat 

Chrysler bij wijze van een gunstige fiscale afspraak (tax ruling). Op 

24 september 2019 heeft het Gerecht van de EU het beroep dat was 
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ingesteld door Luxemburg en Fiat Chrysler (ondersteund door 

Ierland), afgewezen. Fiat Chrysler (en Ierland, C-898/19) hebben 

hogere voorziening ingesteld tegen het arrest van het Gerecht bij 

het Hof van Justitie.         
 

 
           

Donderdag 16 december 2021 

Conclusie in gevoegde zaken C-562/21 PPU  /C-563/21 PPU  Openbaar 

Ministerie 

 

(Europees aanhoudingsbevel - rechtsstaat) 

De Rechtbank Amsterdam stelt het Hof vragen over de overlevering 

op grond van een Europees aanhoudingsbevel (EAB) van een Poolse 

onderdaan naar Polen. De Rechtbank wenst te vernemen welke toets 

een uitvoerende rechterlijke autoriteit die moet oordelen over de 

tenuitvoerlegging van een EAB dat strekt tot uitvoering van een 

vrijheidsbenemende straf of maatregel moet aanleggen om te 

bepalen of in de uitvaardigende lidstaat het recht op een “gerecht 

dat vooraf bij wet is ingesteld” is geschonden.  
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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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